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0. ΦΟΙΤΗΤΆΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ
δωρεάν ἀπό τά vpaqcia um:
Ο Ὲκδίδουμε τήν

ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΙΤΗΤΙΙἯ ΤΑΥΤΟΊῊΤᾸ
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ﬁlaﬁiﬁema:
την

GAST HELLAS
..IHIIOKPATOTE 2 KAI

ΑΚΑΔΗΜῙΑΣ I‘D-

NIA δ’ ὄροφος. Τηλ. 600.233 - 604.777

Ο ΣΟΛΩΝΟΣ 68, AHENANTI ᾹΠΟ ΤΗΝ N0-

H EONIKH ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ EINAI
ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

PYLARINOS

'H mé λεπτομερειακή κι“ αντικειμενική αφήγηση για
τήν Ἐθνική Ἀντίοταση 1941-44.

HAIA HAHAZTEPJIOI'I‘OYAOY
«O ΜΩΡΗΑΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ»
Χιλιαδες ὀνόματα ἀγωνιστῶν. Ἐκατονταδες μαχες.
Oi Πολιτικὲς ὀργανώσεις.Τόμοι 5. Σελῑδες 2000.
Κεντρική Πώλησηε Στόν συγγραφέα, Σταδῖου 41
40c; ὄροφος, γραφ.67, τηλέφ. 3213.763
·
'H Ἰατορία τῶν 12ου, Sou, Bou, Θου, 11ου, Συνταγματων τοῦ ΕΛΑΣ καῖ τοῦ ΕΛΑΝ τοῦ Μωρηᾱ.“Ονόματα
ἐκτελεσμένων. Οἱ Θεσμοὶ τοῦ λαογὲννητου Κρατους.
Λαϊκή Δικαιοσύνη. Ἐθν. Πολιτοφυλακή. Ἐθν. Ἀλληλεγγύη. Ἠρωῖδες γυναῖκες οταν κατοχικό Μωρηᾱ ‘H
τραγωδὶα τῶν Καλαὸρύτων. Ἠ ΕΠΟΝ. O Παρανομος
TL'moc; κλη. 15000 ὀνόματα Kl ἑκατοντάδες φωτογρα-

φίες τῶν Πρωταγωνιατῶν τοῦ ανταρτικου énouq τοῦ
κατοχικοῡ Μωρηα.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ EINAI KAI ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ’40 KAI
H KAAYTEPH KAHPONOMIA ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΕΝΙΑ

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ O ΠΕΜΠΤΟΣ ΤΟΜΟΣ
- ΣΕΛΙΔΕΣ 400 -

EIAIKOE ΣΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
KAI , ΜοΝΑΔΙΚοΣ
ΣΤΑ ΧΑΡΤοΝοΜΙΣΜΑΤΑ

Γ

ἥ
RIM: 200 )LPONIA
Τά 20p χρόνια ἀπὸ τήν ἁνεξαρτησία τῶν Ἠνωυένων Πολιτειῶν εἶναι
υιά ἐπέτειος σημαντική γιά τόν σύγχρονο κόσυο. εἀύτούς τοὺς

δύο

αἰῶνες, αὐτή ἡ πολύυορφη χώρα μέ τόν ὲτερόκλητο πληθυσυό, τίς πλούσιες φυσικές πηγές καί τήν ίόιόυορωη ἁρχική κοινωνικὴ σύνθεση,γνώτ
ρισε πολλές ἑσωτεοικές ἀλλαγὲς, υεταυοοωώθηκε σέ

“Υπερ6ύναμη

καί

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ἡ ἐπίδρασή της, ᾶυεση καί ἐμμεση, ἑκόηλώνεται υέ ποικίλους τρόπους

ΜΠΟΣΤ; Νεκραναστάσεις Νόμων
6 H δίκη τοῦ ANTI
Πλ. ΣΕΡΒΑῑ Τό «κράτος» τοῦ

στή διαμόρφωση τῆς νεώτεοης ἱστορίας ἀλλά καί τῆς τρέχουσας ζωῆς,
‘H περίεργη γένεση ἡ γεμάτη ίὸεαλισυό Διακηρυξη, πού πήγασε ἀπἐὑθείας ἀπὸ τόν γαλλικό φιλελευθεοισμό, οἱ τυχοὸιῶκτες καί οἱ χρυσο-

Ντεκτάς

ΣΠ. AINAPAATOY: ‘O πόλεμος τοῦ ’40 καί ἡ Τουρκία ....

θῆρες, οἱ ἐραστές τῆς Δημοκρατίας ὃιωγυένοι ἁντιυοναοχικοίττῆς Εὐρώπης καί οἱ απελπισυένοι πού ἀναζητοῦσαν τρύπα ζωῆς, ὅλα αὐτά τά

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΑΘΑΝ. ΘΕΟΧΑΡΗΣῑ eO ὲκ-

στοιχεῖα υεταηλάστηκαν οαγδαία γιά νά σχηματίσουν ἕνα κράτος τυπι-

πεσμός τῶν ἰδεῶν . . . .........
Κ. ΚΑΛΛΙΓΑε Οἱ ἀμερικανικὲς
ὲκλογὲς ............. “........
ST. AROVITS: Τό «φαινόμε- ·
νο» Κάρτερ
“
.
ΣΩΤ.

ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗ;

κό παράδειγμα τοῦ πιό ξέφρενου, σκληροῦ καί ἁόίστακτου καπιταλισυοῦ.
Ἐκεῖ ἁναητύχθηκανλοὶ χαώδεις ἀντιφάσεις, οἱ υεγάλες συγκεντρώσεις
τοῦ κεφαλαίου, οἰ σεισμικές οἱκονουικές κρίσεις, ἐκεῖ ἑξοντώθηκαν
οἱ

Ἐξ-

ωτερικῄ πολιτική τῶν ΗΠΑ . . .
LE ROI JONES — GEORGE
JACKSON: Κείμενα
Οἱ- Ἰνδιὰνοι ζητοῦν Ἐλευθερία
Π. ΤΡΩΓΑΔΗ; 'H ἀφήγηση τοῦ

ορυχεῖα ἑκατοντάδες χιλιάδες υαῡοοι καί κύματα μεταναστῶν, ἐκεῖ

ἡ

ὁργανωμένη βία ἑμωανίστηκε πανίσχυρη στήν ἐξυπηοὲτηση τῶν υονοηωλεί-

«Μαὺροῦ Γερακιοῡ .......‘ . . . .
ΣΠ.

ἰθαγενεῖς κάτοικοι, καί οἱ άγῶνες για τήν ἐξαωάνισή τους πρόσφε-

ραν τό ὺλικό γιά τήν ἐθνική μυθολογία, ἐκεῖ ηέὃαναν δουλεύοντας στά

‘

ων καί τῶν τοάστ.

ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΓΙΟΥ-

Κάποτε οἱ ἐλληνες, ὅπως καί ᾶλλοι λαοί, στήριζαν πολλὲς ἐλπίδες

ΛΟΥ; Ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξη
τῶν ΗΠΑ

γιά τήν εὐυενή ἐπιρροὴ πού θα άσκοῡσε στὸν υεταπολεμικό κόσμο ἡ με-

NICK MATSOUKAS: Ροκφὲλερ καί ἐργατικὸ κίνημα ......
Γ. KOYKOYAE: Τό γράμμα
ἑνός Ἕλληνα ἐργάτῃ .........
NT. ΣῙΩΤΗ; Ἡ ἀντι-διαδήλωση
Καλλιτεχνικὲς σελίδες ........

γάλη αὐτή ὃύναυη στην δὶασψάλιση τῶν ὁμαλῶν ὀηυοκρατικῶν ἑξελίξεων

Ἐξώφυλλο ΓΙΑΝΝΗ, δαῶσμὲνο σε ἀφίσσα τοῦ Α.Ι,Μ.
Κάθε ενυαογραφο αρθρο εκφραζει

στῆν Ἐλλάδα καί σε ἁλλες χῶρες.

“Η ὀιὰὼευση ἦσθε με τό “Δόγυα T000-

uuv", τό ”Σχέὸιο Μάοσαλ” καί τήν ἀμεση ποοκλητική άνάυιξη στόν ἐυωύλιο πόλευο....

‘0 “Ψυχοός Πόλεμος“, ἑμπνευση καί ἑκτέλεση καθαρά

ἀμερικανική, χαρακτήρισε υιά ὀλόκληοη ἐποχή μισαλοόοξίας,πάθους καί
σκοταὸισμοῦ. Μέ ὡμές ἐπεμβάσεις στίς ἄλλες χῶοες, μέ τήν ἀλλοφροσύ-

’

νη τῶν ἑξοπλισυῶν, με ἑνίσχυση τῶν ἀντιδημοκοατικῶν καθεστώτων,ἐγι_

νε ἡ ἡγέτιόα ὃύναυη πού ὺπονόμευε ἤ σταυατοῦσε βίαια τίς δημοκρατι-

τήν προσωτὶική γνώμη τοῡ συγγραφέα τὀυ.
κὲς ἑξελίξεις, οργάνωσε κινήματα καί τοπικούς πολεμους,ἑξόπλισε καί
χρηματοὸότησε χοῠντεςζ Μετὰ τήν Λατινική Ἀμερική ἡ

Ἰνδονησία, τό

Βιετνάμ, ὴ “Ελλάόα, ἡ Χιλή, ἡ Ταϋλὰνδη, ἢ Μέση Ἀνατολή, εἶναι πρό-

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΞΩΡΗΣΗ; Δημοχάρους 60, Ἀθήνα 601.
Τηλ; συντ. 732-819 — διαχ. 732-713
ΟῈκδότηςῑ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ, Δεινοκράτους 131. Ο Ὑπεύθυνος
Τυπογραφείου; ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ,
Βασ. Ἀλεξάνδρου 26, Ἀγ. Ἀνάργυροι. O
Καλλιτεχνικὴ επιμελειαῑ ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ. O Διαφημίσειςῑ ΕΥΑΓ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ. O Ἀτελιὲῑ Α.Σ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ, Πετσὸθου 12 Ο Τὸ «ANTI»
φωτοστοιχειοθετεῑται στήν «ΦΩΤΟ-KYTTAPO» EI'IE, Βασ. Ἀλεξάνδρου 2,

σφατα παραδείγματα τῆς

δυναμικῆς τακτικῆς τῶν ΗΠΑ.

Ἀλλά καί μέσα στῆν Ἀυεοική, ἡ κατάλυση τῶν θεσμῶν ἑκὸηλώνεται
υέ τήν ἐξαρση τῆς βίας. Μετὰ τόν μακαοθυκό μεσαίωνα ἤχησαν οἱ δολοωονικές σφαῖοες ἐναντίον τῶν Κέννεντυ καί τοῦ Λοῡθεο Κίνγκ, ἦρθε ἡ

παντοόυναμία τῆς ΣΙΑ καί ἀναδύθησαν στῆν ἐπιφάνεια τά σκάνδαλα τοῦ
Γουὼτεργκαιητ, τοῦ ”Αγκνιου, τοῦ Νίξον, τῆς

Λόκχηντ ......

Καί γιά τήν “Ελλάόα, μέ τήν πτώση τῆς πιστῆς στήν Ἀμερική χαύν-

οφή καί τό
τας, ἦσθε σάν ἁυεοικανική ἀπάντηση ἡ καταστρ

τῇ “ἓᾴᾑλ“ἆ ΙῇᾉῌΪᾈᾺ

δράμῃ

κλιυακώνεται με τήν κρίση τοῦ Αἰγαίου μέσα στόν φἸ

Χίλτον, καὶ τυπώνεται ατὶς εγκαταστά-

Κύπρου, πού

σεις τῶν Γενικῶν Ἐκδοτικῶν Ἐπιχειρησεων «ΣΤ.ΑΝ1ΞΜΟΔΟΥΡΑΣ» O.E.. Ἰασίου
5, Περιστέρι.
’

μενο χῶοο τῆς Μέσης
.

ο ΣΥΝΔΡοΜεΣ εΣΩτεΡικοΥ; ἑξὰμηνη 260 6px. — ἐτήσια 52o 6px. ἐτήσια
Ὀργανισμῶν, Τραπεζῶν, KM. 1.000 6px.— Γιά μαθητες, σηουδαστὲς ἐκ·
Πῖωση 15%. Ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΖ Εὐρώπη - Μεσογ. χῶρεςί ἐξά·
μηνη; άπλὴ δολ. 10, αεροπ. δολ. 13 - érﬁcna: άπλή δολ. 20, ἐιεροπ. δολ. 25-

H.n.A. - Καναδάς - Ἀνατ. Ἀσία; εξάμηνηῑάπλή δολ. 10. άεροπ. δολ. 17ἐτήσιαι απλή δολ. 20, αεροπ. ὃολ. 34 — Αὺστραλία - Ὠκεανῐα; εξάμηνηῑ
ἁπλὴ δολ. 10, αεροπ. δολ. 24-ὲτήσιαῑ άπλή δολ. 20, deport. δολ. 47 0
Ἐμβάσματα, τραπεζικὲς ἐπιταγέςι ΧΡΗΣΤΟΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΝ, Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601. ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ δρχ. 20.
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Κεντρικὴ διάθεση τοῡ «ANTI»
Στὰ γραφεῖα
Toﬁ «ANTI»

Δημοχάρους 60, τηλ. 732.713
Ο για τα βιβλιοπωλεῑα Β. Ἑλλάδοςῑ
Βιβλιοπωλειο «Ξενος Τὺπος»,
N_. Κοτζιας και Σία O.E.
Τσιμισκη 78, τηλ. 279-720. Geo/vim
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HE ΠΙΕΣΟΟΝ

Ἀπότή συζήτηση στή Βουλή
στήν κινητικότητα τῆς Ὀστπολιτίκ

ῑ-ΗκοΝοΗῆι ι’<“ί11 ΦΕυῐ-Ος
Αὐτές καί ἀλλες παρόμοιες «φιλοφρονήσεις», ἀλλά, προπαν-

τός, ἡ ἀπουσία θαρραλέων πρωτοὸουλιῶν - καί συγκεκριμένων
στόχων - ἀπό μέρους τῆς ΕΔΗΚ καί τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἐπέτρεψαν
σέ ὑπουργό νά διατυπώσει ἕνα συμπέρασμα; Παρά τήν κριτική

- εἶπε - πού ἀσκησε ἡ ἀντιπολίτευση, κυρίως γιά ’ἐπί μέρους
χειρισμούς τῆς·-κυὸέρνησης, ἡ πλεύση ἧταν π α ρ ά λ λ η λ η,,
T6 συμπέρασμα μπορεῖ νά μήνΙ τό δέχεται ἡ ἀντιπολίτευοη
πού, ὅμως, ἐνῶ διαμαρτύρεται γιά τήν πενιχρότητα τῶν πρωΘυπουργικῶν «ἐνημερώσεων» («Ex/1091:0005 π o λυ π ε ρ ι σ0 6 τ ε ρ α , ἀπ’ 600 μᾶς εἶπε ὁ κ. Καραμανλῆς»), ἀπό τήν ἀλλη, ἀποφεύγει νά πεῖ αὐτά πού κατέχει. Ἀποτέλεσμα; Τά
πάντα 6αλτώνουν. Καί θέματα πού θά μποροῦσε νά ἀνοίξει ἡ
ἴδια, ὅπως τόν φάκελο λ.χ. τοῦ Κυπριακοῦ, παραμένουν ὲφτασφράγιοτα ἀπόρρητα.

TI ΑΠΕΔΩΣΕ ἡ συζήτηση στή Βουλή πάνω στά καυτά θέματα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικής; Πόσο σοφώτερος ἐγινε 6 λαός
ἀπό τήν «ἐνημέρωση» τοῦ·πρωθυπουργοῦ ἤ τίς ἀγορεύσεις τῶν
«τριῶν» -μιά καί ἀποκλείσθηκαν τά κόμματα τῆς κομμουνιστι‘k ‘k ‘k
κῆς Ἀριστερᾶς; Φωτίσθηκαν καλύτερα τό Κυπριακό, ἡ κρίση
τοῦ Αἰγαίου, ἡ συμφωνία γιά τίς δάσεις, προὸλήθηκαν ἐναργέἩ συζήτηση στή Βουλή συνέπεσε μέ κάποια νέα ἐξαρση τῆς
«ὀοτπολιτίκ» τοῦ κ. Καραμανλῆ. Πράγματι, τά πάρε-ὃῶσε μέ
στερα ἡ ἀμερικανοτουρκική συνωμοσία καί οἱ ἄλλοι- πολλαπλόί- κίνδυνοι πού ἀπειλοῦν τή χώρας Μέσα ἀπό τά σημερινά τούς Βαλκάνιους πύκνωσαν τίς μέρες αὐτέςῑ Ἔτσι, τήν ἐπίτυφλά ἀδιέξοδα,προσανατολίσθηκαν, μήπως,οἰ μάζες πρός σκεψη ὅουλγαρικής κοινοὸουλευτικής ἁντιπροσωπείας στήν
κάποιο δρόμο, κόποια προοπτική;
Ἀθήνα, διαδέχθηκε - πρίν κάν ἀναχωρήσει ἡ-πρώτη - ἡ παΔέκα μέρες μετά τή συζήτηση, οἱ·διαπιστώσεις - καί οἱ
ρουσία γιουγκοσλαὸικής, ἐνῶ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ κ. Ἀὅέρωφ στό
Βελιγράδι, ἐδωσε, σύμφωνα μέ ὅλες τίς ἐνδείξεις, άμεση, πραἀπαντήσεις στά ἐρωτήματα - παραμένουν οἱ ἴδιες; Ὁ λαός δέν
κτική συνέχεια στό θέμα τῆς ἐλληνογιουγκοσλαὸικής στρατιἒγινε σοφώτερος, τά προὸλήματα δέν φωτίσθηκαν, ἡ διέξοδος
ωτικῆς συνεργασίας. Ἀπό τήν ἄλλη, 6 διάλογος πού ἀρχισε τήν
δέν ὃρέθηκε...
Καί ὡς πρός τήν ἀγόρευση τοῦ πρωθυπουργοῦ, κανείς, 65περασμένη Δευτέρα στό ὑπουργεῐο Ἐξωτερικῶν, σέ ἐπίπεδα
Μπίτσιου-Οὐντάλτσωφ, φαίνεται πώς σημαδεύει ὑψηλούς στό6010., δέν ἔτρεφε αὐταπάτες. Φειδωλός σέ ὁτιδήποτε θά μποροῦσε νά προσφέρει ἐδαφος στόν ἐλεγχο καί τήν κριτική, ἀπέ- χους - μέχρι καί ἐπίσκεψη Καραμανλῆ στή Μόσχαέ
(Φυσικά, γιά τήν κυόέρνηση, «ἄνοιγμα πρός Ἀνατολάς»,
φυγε τήν πληροφόρηση. ”Αλλωστε, ἐκεῖνοι οἱ τρισχιλιετεῖς
εἶναι καί ἡ ἐδῶ ἐπίσκεψη τοῦ Πέρση κ. Καλατμπαρί, πού
πρόγονοι πού ἤθελαν καί τόνΙ χτίστη, καί τόν χαλκιά, καί τόν
- ἀνάμεσα στά ἄλλα - αἰσθάνθηκε τήν ἀνάγκη νά μᾶς θυτσαγκόιρη, καί τόν ξυλοκόπο, καί τόν καπετάνιο, καί τόν πλούμίσει τίς «θυσίες τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ» στήν περίοδο τοῦ
σιο καί τόν φτωχό, νά ἐχει γνώμη γιά τά κοινά- κὰτι πού
προϋποθέτει ἀνελλιπή ἐνημέρωση... - ἐπαψαν πιά νά ἐμπνέἐμφυλίου πολέμουέ Ἀλλά οἱ ἐλληνοϊρανικές σχέσεις, εἶναι
μιά ὄιλλη ἱστορία).
ουνέ Ἐτσι ὁ κ. Καραμανλής περιορίσθηκε σέ ἄλλου εἴδους
Οἱ διαδουλεύσεις καί διακινήσεις αύτές, στά πλαίσια τῆς ἐλ«ἀναλύσεις»; Πῶς καί διατί 6 Κίσσινγκερ καί οἱ Ἀμερικανοί
εἶναι(«φίλοι» καί ((σύμμαχοι»... Πῶς καί διατίη ἀντιπολίτευση ληνικής «ὀστπολιτίκ», ἐνδέχεται ν’ ἀποδειχθεῖ 611 συνθέτουν,
«δημαγωγεῖ»... Πῶς καί διατί θά σχισθεῖ τό παραπέτασμα τοῦ τελικά, νέο δεδομένα. “Ομως θά ἦταν πρόωρο νά τό προεξοναοῦ καί δλόκληρης τῆς χώρας, ἄν ποτέ ἐγκαταλείψουμε τή φλήσει κανείς, ἐστω καί ἐάν τή φορά αὐτή, στή Βουλή, 6 κ.
Καραμανλῆς ἧταν κατά τι συγκρατημένος, στήν ὑμνητική του
Δύση...
Καί αὐτά, ὡς πρός τήν ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ. “Ὀμως, πρός Οὐάσιγκτον, ἀποφεύγοντας τίς «κακοτοπιές» - ἐπίθεση
οὔτε καί μέ τίς ἀγορεύσεις τῶν «τριῶν», ἄλλαξε ούσιαστικά τό κατά ἀδέσμεύτων ἤ σοσιαλιστικῶν χωρῶν. Τό πιθανότερο, ὅέοκηνικό. Ἐπιοημάνσεις λαθῶν, ὡς πρός τόν ἄλφα ἤ ὃήτα κυ6αια, εἶναι 611, μπρός στό ἀδιέξοδο τῆς ἀτλαντικής του πολιτι6ερνητικό χειρισμό, μπορεῖ νά ἐγιναν. Ἴσως καί κάποιες μικρές κῆς, 6 κ. Καραμανλής ἀναζητεῖ, μέ πολλή προσοχή - γιά νά
ἀποκαλύψεις. Ἀλλά ὁλοκληρωμένη, συνθετικὴ εἰκόνα τοῦ σημήν παρεξηγηθεῖ... - κάποια νέα στηρίγματαῑ Βελτίωση τῶν
σχέσεων μέ τήν ΕΣΣΔ, ἰδιαίτερη συνεργασία μέ τή Γιουγκοσμερινοῦ συσχετισμοῦ δυνάμεων, ἐμὸάθυνση στήν πολυπλοκώτητα τῶν συνθηκῶν πού ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα, ἀνάλυση τοῦ ’ λαὸία, προώθηση τῆς διαόαλκανικής, φιλία μέ ”A9065g κ.λπ.
ρόλου τῶν ΗΠΑ, σέ συνάρτηση μέ τόν ρόλο τῆς Τουρκίας ἤ
"0A0 αὐτὰ, τά ὑποτάσσέι, ὡστόσο, στόν ὅασικό του προσανατολισμόῑ Ἔνταξη στήν EOK, ἐνσωμάτωση στήν «Ἑνωμένη Εὐτοῦ Ἰράν ἤ τοῦ Ἰσραήλ, κ.λπ., δέν δόθηκαν. Καί, κατ’ ἐπέκταρώπη», εἰδικές σχέσεις μέ τό ΝΑΤΟ, στενή συνεργασίαμέ τίς
ση, δέν δόθηκε ἀπάντηση στό καθημερινό, ἐφιαλτικό ἐρώτημα;
Ποῦ 6αδίζουμε; Πῶς 6γαίνουμε ἀπό τό τέλμα;
Ι-ΙΠΑ, φυσικά μέ ἀμερικανικές ὃάσεις, ἀμερικανικά σιδερικά,
ἀμερικανική «ὃοήθεια» καί ὅ,τι ἄλλο συναφές.
Κάποιος, φυσικά, θά μποροῦσε νά ἀντιτάξει τούς «ἐπιτυχεῖς
διαξιφισμούς» πού εἶχε 6 κ. Μαῦρος ἤ 6 κ. Παπανδρέου μέ τόν
Ἀπό τόν προσανατολισμό αὐτό δέν ἐννοεῐ νά ἀποστεῐ. Καί
ἴσως ἐδῶ νά 6ρίσκεται 6 λόγος πού δέν διαλέγεται μέ τήν ἀντικ. Καραμανλῆ. “H ἀντιπολίτευοη - θὰ πεῖ - κέρδισε τή μάχη
στή Βουλή... ’Όμως ἡ μάχηγ δέν τελεσφόρησε. Καί ἀν ἡ εὐθύνη
πολίτευση, ἀρνεῖται κάθε σκέψη γιά ἐπεξεργασία - κάτω ἀπό
δαραίνει, κατά πρῶτο λόγο, τήν κυὸέρνηση, γεγονός παραμένει τίς σημερινές έκτακτες συνθήκες - «κοινῆς γραμμῆς». Ἀνησυπώς 6 λαός περίμενε ἀπό τήν ἀντιπολίτευση κάτι περισσότερο χεῖ μήπως κάποια νέα ἐξισορρόπηση, πέρα ἀπό τόν δικό του
- πέρα ἀπό τό περιεχόμενα τοῦ ὅποιου διαξιφισμοῦ ἤ τήν πρό- προὸληματισμό, ὁδηγήσει τή χώρα ἐξω ἀπό τά ἀτλαντικά
ταοη λ.χ. τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΕΔΗΚ γιόι «παραίτηση» (διάὸαζε πλαίσια. Ἔτσι ὅμως, τά ἀδιέξοδα παραμένουν. Καί ἀντί νά ἐνἀνασχηματισμό) τῆς σημερινῆς κυὸέρνησης ἤ τή λυρική «προσισχυθεῐ ἡ ἑνότητα, ἡ ἐθνική ὁμοψυχία, δυναμώνει ἡ δυσπιστία,
λαλιά» τοῦ προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ πρός τούς δουλευτές τῆς ἐξασθενίζει τό Ἐσωτερικό Μέτωπο. Ἀλλά 01316021916092.111«Νέας Δημοκρατίας>>ῑ Ξέρετε, πολύ σᾶς ἐκτιμῶ, διότι 6 καθέζητοῦν Τοῦρκοι, χουντικοί, Ἀμερικανοί.
νας ἀπό σᾶς, ἐκπροσωπεῖ τόν κυρίαρχο λαό...
ΑΝΤΗΝΩΡ
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ὁνπί οΘέσεις

ποιοῡν 6έ6αια κανένα. Ἀντίθετα, τό Θέμα θά ’πρέπει τωρα
όικριθως νά άρχίζει, έστω κι άν έθαζε σέ μιά μικρὴ δοκιμασία
«τίς πάντα καλές σχέσεις ἈΘήνας-Λευκωσίας». ,,

ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΙΊἚΛΙΑ
λεσε
Ἠ δίωξη Τοῦ «ANTI» γιά «ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ» προκά
ονπαράγ
ς
ητικού
ἰδιαίτερη αἴσθηση - άκόμα καί σέ κυ6ερν
έγινε
δέν
375/36
νόμου
κοῡ
Μεταξι
τοῡ
ση
τες. Ἡ νεκρανάστα
6έ6αια, μόνα γιόι νά διωχΘεῑ τό περιοδικό...
Τό Θέμα πῆρε έκταση στόν τόπο καί Θά φθάσει στή Βουλή,
ὕστερα από έπερωτηση πὀό καταθέσανε oi δουλευτές τῆς
ΕΔΗΚ Σωτήρης Παπαπολίτης, Νίκας Παπαϊωάννου, Δημήτρης Ρίζος, Κωστας Γιατρᾱκος καί Στρατῆς Παπαστρατής.

Ἐπιτέλους θγήκε στό φῶς τό πόρισμα γιά τή Λόκχηντ. Τό

σκεπτικό, τά έγγραφα καί ὁλο τό ἁποδεικτικό ὺλικό δέν
ἔχουν, μέχρι αὐτή Tr’] στιγμή, γνωστεῑ σέ λεπτομέρειες. Τό
γεγονός όμως,άν τά πράγματα έχουν ὅπωςοί ανακοινώσεις
τοῦ κ. Στεφανάκη , πρέπει νά μᾱς γεμίζει ὑπερηφάνεια· 'H
Ἐλλάδα λοιπόν δέν εἶναι - οὔτε ὑπῆρξε - Μπανανία. Εὖγε
μαςί

OI ΤΡΙΜΗΝΙΤΙΞΣ
Εὔλαγες εἶναι oi άπορίες 1106 προκαλεῑ 6 χρόνος καί 6

Στό μεταξύ, ὴ διαδικασία τῆς διώξεως προχωράει.· ἁπολογήθηκε, ἤδη, ὁ έκδότης τοῦ περιοδικοῡ καί ἁναμένεται r‘]
έκδοση Βουλεόματος — παραπεμπτικοῡ ἥ άπαλλακτικοῡ.
Αναμονή...

ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

τρόπος μέ τόν ὸποῑο ἀνακινήθηκε τό περίφημο «σκάνδαλα
τῶν τριμηνιτῑῡν». Γιατί πρόκειται γιά νόμους πού 0661711160καν καί ψηφίστηκαν, πρίν αἰπό ἕνα χρόνο, ὁμόφωνα άπό π’]
Βουλῆ καί έντάσσονται, ἐκτός άπό τό άρΘρο 1106 άφορα

'H σόλληψη T06 πράκτορά - «σίποκρυπτογράφου» Μηχαηλίδη τοῦ Κυπριακοῠ ὁπουργείου Ἐξωτερικῶν, πού γιά
πέντε ὁλόκληρα χρόνια «προμήθευε» σημαντικά έγγραφα,
πού άφαροῡσαν τούς χειρισμοός τῆς κυπριακῆς κυΒέρνη-

τούς άντιστασιακοός, σέ μιά σειρόι ἁντίστοιχων χαριστικων

σης σε’ σχέση με’ τίς διακοινοτικές συνομιλίες καί τό Κυπρι-

δικαίωμα. Οὔτε όικόμα όιν μερικοί έπωφελήθηκαν καταχρη-

ακό, οτό χουντικό κλιμάκια τῆς έλληνικής ΚΥΠ στή Λευκωσία
καί πού καί έκεῖνο μέ Tr'] σειρά του τά «μετάθίθαζε» στίς
«προϊστάμενες»,άμερικανικές ὁπηρεσίες, Θέτει ὀξύτερα τό
θέμα τῆς κάθαρσης τόσα στή Λευκωσία 600 Kai στήν Ἀθά-«Oi ἐξηγήσεις» 1106 έσπευσμένα δόθηκαν καί oi «άνανα.
κλήσεις διπλωματικών έν μιά νυκτί» πού έγιναν, όιλλά καί r']
δήλωση τῆς Κυπριακής κυ6έρνησης ὅτι «ἔμεινε πλήρως ἰκαναποιημένη» καί ὅτι «Θεωρεί τό Θέμα κλειστό», δέν iKavo—

στικά ἀπό τά παράθυρα πού 6 ἴδιος 6 νόμος άφηνε. Σκάν-

νόμων πού ἐκδίδονται κατά κανόνα άνόι πενταετία Kai 61116

τούς ὁποίους πολλοί ἔχουν ἐπωφεληθεῖ.
Σκάνδαλο δέν εἶναι άν εφάρμοσαν τό νόμο ὅσοι εἶχαν τό

δαλο Θά ἔπρεπε νά ἀποτελεῖ τό γεγονός ὅτι κανείς ὰπό
ὅσους ἐδικαιοῦντο νά ἐξαγοράσουν μέρος τῆς Θητείας τους

δέν διανοήθηκε νά μήν ὲπωφεληθεῖ. Τήν ἐξηγηση μας τήν
προσφέρει ἴσως τό άρθρο τοῦ νόμου 1106 άφορά τοός αντιστασιακούς; ἐκπίπτεται άπό τή Θητεία ὁ χρόνος κράτησης ἢ

φυλάκισης κατά Tr'] διάρκεια τῆς δικτατορίας. Περίεργη 13:5ομοιωση.
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—- MIA ΔΙΚΗ

Tm πεαασμένη Τρίτη (26-10) έγινε

η δίκη γιά συκοφαντική évlowﬁulorl]
εἰς (Sago; τοῦ περιοδικοῦ μέ μηνυτή
τόν Νικόλαο Αδραμόπουλο ἤ Ηράκλειτο. Γενικό Γραμματέα τοῦ Κόμ-

ματος Ελληνοσοσιαλιατῶν.
Τό δικαστήρια ἀθώωσε τόν ἐκδότη
τοῦ περιαδικοῦ καί τόν διέυθυντή
ούνταξης «κατά τόν χρόνον τοῦ ἀδικήματος» Αοτέρη Στάγκο.

Μοναὸικός μάρτυρας κατηγορίας ὁ
Πετράκος ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείαυ
Τύπου καί Πληροφοριῶν τοῦ κόμματος τοῦ Ηρακλείτου —— ὁ ὁποῖος
μεταξύ ἄλλων εἷπε ὅτι δέν“έχει ἀκούσει καί πληροφορηθεῐ τίποτα γιά τόν
Χίτλερὶ..
Μάρτυρες ῦπεράσπισης ἧταν ὁ
Ανδρέας Λεντάκης καί οἱ δημοσιαγράφοι Νικηφόρος Αντωνόπουλος
καί Νίκας Κακαουνάκης. Συνήγοροι

παρέστησαν οί δικηγόραι Χριστόφορας Αργυρόπουλος Μιχάλης Καυνταύρης καί Νίκας Κωνσταντόπουλας.

O εἰσαγγελέας ζήτησε τήν ἀπαλλαγή τῶν ὑπευθύνων καί στηλίτευσε
τούς μηνυτές γιά τίς ἰδέες πού διαδίδουν μέ τό ἐντυπό τους.
Κάτω, δυό φωτογραφίες ἀπό τή δίκη; Ἀριστερά ὁ Ἡράκλειτος. Δεξιά,
ὁ Πετρᾶκος.
Παραπλεύρ(ι)ς, φωτατυπία μιᾶς σελίδας τῆς ἐφημερίδος τοῦ Ἡράκλειτου, που ἐξηγεῖ πολλά...

M
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Μπαστε

Νεκραναστόισεις Νόμων
Ἦλθε στό γραφῖον Μου πρό ἡμερῶν, πάλιν άφτός ὁ Παλεστήνειος φίλας Μου, διό( νόι Μού όιναγκείλη, ὁτη ἔχουν
ποντίση εἰς τάς ακτόις όπλα έντός στεγανων διαμερισμόιτων
κέ νόι ένδιαφερθω νόι τό( πάρω.
- T01 τελεφτέα που μαές άπαστείλατε, τοῦ εἶπα εἰς ὀργίλον

Ἐστάθη άδήνατον v01 τόν πείσω.
- Ληπούμε, 0710 εἰς Χριστιανόν φαλαγγίτην, δέν δήναμαι
νά έχο έμπιστοσήνην. Τό τηλέφονόν 101") κηρίου Ἀραφάτ
εἶνε απόρητον. Διεξόιγομεν πόλεμον κέ η παράδοσις τοῦ τηλεφόνου εἷς χεῖρας Σας, ἐμπίπτει εἰς τόν νόμον περί κατα-

ῠφας, δέν ἠσανπολή καλά. Νά προσέχετε περισότερον τήν

σκοπίας. Ἀδηνατό νόι σας τόν δόσω.

σησκεθασείαν...Θόι παραπανεθό εἰς τόν κήριο Ἀραφάτ.
Δωσε μου·τό τηλέφονόν του.
Ἐδίστασε πολή 6101 νά Μοῡ τό δόση..
- Διατή διστάζης, τόν ἠρώτησα.
— M5 σηνχαρητε, μοῠ εἷπε, μέ σεθααμόν. Δέν ξέθρο έάν
εἶνε πρέπον. Μέ Βλέπετε διστακτικόν, λόγω τῆς ένδημασίας

σας.

·

Κέ εἰς τό σημῖον ὁιφτό διέκρινα μίαν λάμψιν καχηποψίας
εἷς τούς παλεστηνίους ὁφθαλμούς του.

Τόν καθησήχασα κέ τοῡ έξήγησα 6101 ποῖον λόγον εἷμαι
’έτσι ένδεδημένος.
- Ἐάν σήμερον μέ Βλέπης v01 φορῶ ,ένδημασίαν φαλαγγίταυ, ταῡτο τό κάνα 6101 λόγους ασφαλίας κέ κηρίος διά νά
μην κινω ὑποψίας.
- Κέ διατή διαλέξατε στολήν τῆς νεαλέας τοῦ Μετσξά;

- Διόι v0 εἷμαι έντός τών πλεσίων τοῦ Νόμου. Ἀφόσον
ὑπάρχη διαταγή v01 άνήκομεν ὅλοι εἰς μίαν έθνικήν ὁργόινωσιν, περιφέρομαι μέ όιφτήν τήν στολήν 6101 νά εἷμαι ἐν 101ξει. Ἀπό τό ἴδιον ήφασμα έχω ράψει κέ δύο στολάς διά τά
πεδιόι μου. "E101 οὐδείς ἐπίτροπος Στρατοδικείαυ δύναται

νόι μοῡ απαγκείλη κατηγορίαν 61’ άπείθειαν. »
- M01 νομίζο, εἶπεν ὁ Παλεστήνιος, ότη όιφτη ἠ διαταγή
εἶνε παλεόι κέ έχη καταργηθῇ. Βεθέος ἦτα Νόμος τοῦ κηρίου
Μεταξά 0110 10 1936, άλά εἶχον τήν ἐντήποσιν ότη εἶχεν

Τόν ἐπιασα 01110 τόν λαιμόν.
- Ἤ μοῡ δίδης τό τηλέφονόν του, ή δέν θγένης ζαντανός
όιπό έδό. Μήν μέ ὁιναγκόισης νά χρησιμοπαιήσω Βίαν. Πρέπει νά ἀναφέρω εἰς τήν προϊσταμένην σου άρχήν σχετικός
μέ τήν κακήν σησκεθασίαν τῶν ποντιζομένων ὅπλων. Ἐάν
εἷναι v0 μᾱς στέλετε ὅπλα εἰς άφτήν τήν κατάστασιν, καλήτερον νόι μήν μάς στέλνετε καθόλου. Ἤδη ἔχει διαρέφση ὁ
τρόπος παντίσεως κέ δικαζόμεθα λόγω Μεταξικῶν Νόμων.
Μήν μᾶς κάνετε πλέον δήσκολον τήν ζοήν, 6υθίζοντές μας

ὅπλα όικατάληλα πρός χρῆσιν. Ὺπάρχει κέ σχετικός αγοραναμικός Νόμος τοῦ Μεταξᾱ, τιμορών αφστηρός τήν 610θεσιν άκαταλήλων άντικιμένων.
Μέ τάς πολόις Μαυ φανάς κόσμος πολής εἶχεν σηγκεντροθή έξω ἀπό τό κατάστημόι Μου κέ έθλεπεν μέ ἀγονίαν
έναν Χριστιανόν φαλαγκίτην v0 διαπληκτίζεται μέ ἕνα μελαψόν Μουσουλμάνον χορίς v01 δήναται νά έπέμθη. Παρατηραῠσα ότη ὅλοι έθλεπαν μέ σημπάθιαν τόν ἀριστερόν
Μουσουλμάναν κέ μέ ’όιπέχθιαν έμένα. Τότε έχαλόιρασα τό
σφίξιμον τοῦ λαιμοῦ κέ τοῦ εἶπα μαλακά διορθόνων τό καπέλαν Μαυ μέ τά όιρχικόι τῆς Ε.Ο.Ν.
- Δέν πειράζει. Δέν εἶναι άπαρέτητον τό τηλέφονόν. Πές
εἷς τόν κήριον Ἀραφάτ, ότη τόν έφχαριστοῡμε πολή διά τά
ὅπλα κέ όις μὸις στέλνη ὅσα ἠμπορεῑ. ’Ἐλα τόρα, άς δόσομαι
μίαν θερμήν χηραψίαν ὅπος συνηθίζεται διόι νόι δείξαμαι εἰς

ατανηση.

τόν κόσμον πού μόις παρακολουθεῖ ὁτη ε’ίμεθα παλιτισμέ-

— Ἕχης δίκεον, αλόι έπειδή σήμερον ἡ κατάστασις εἷνε
ρεφστή κέ κανείς δέν γνορίζη ποῖος Μεταξικός Νόμος ἰσχύει
ή δέν ἰσχύει, άπεφάσισα v01 κηκλαφορώ ὡς φαλαγκίτης κέ

νοι. Τελεφτέως άφτό σηνηθίζεται πολή... Πᾱμε ὁλίγαν ἔξω
6101 v01 φενόμεθα.
·

v0 χερετω φασιστικόι, 610 νά έχο ήσηχο τό κεφάλι Μου. Ξέ-

10 χέρια μέ έναν πλατή γέλατα, ὥστε νόι μήν καταλάθη κανείς ὃτη ε’ίμεθα δύο κατάσκοποι. Κέ ένῶ άφτός άπεμακρήνετο μέ κατέφθηνσιν τήν Παλεστήνην, ἐγώ τόν έχερέτησα
φασιστικόι μέ τό χέρη τεντομέναν συνφόνως πρός τήν διάταξιν Χξψ 392 ταῠ 1936 «περί χερετισμοῠ άνοτέραυ πρός
κστότεραν».

6ρω ἐγώ τί ἠμπορεῖ v01 μού άπαγκελθη αῠριον; "Ac ράψω,
εἷπα, μίαν στολήν έν μέση Νέα Δημοκρατεία κέ άς πηγένω
με άφτήν εἰς -τό γραφεῖον Μου. Ἀφτή εἶνε r'1 ἱστορία τῆς
στολῆς μου κέ σέ παρακαλό νόι μέ πιστέφσης. Δόσε μου
λοιπόν τό τηλέφονόν τοῦ κηρίου Ἀραφόιτ κέ ἐχε μου έμπι-

στοσηνην.

’

Μόλις έπήγαμεν ἔξω κέ ένόπιον πολού κόσμου, έδόσαμαι

ΜΠΟΣΤ
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τίσει τά ἐσωτερικά προὸλήματα μὲ μανοῦὸρες ἐξωτερικῆς πολιτικῆς» καί συμπληρώνει; «ἂν τά διάφοροι οἰκονομικὰ

Ποιό εἶναι

καί κοινιιινικά προδλήματα δέν λῃθοῡχι

τότε αυτὸ θά ὁὸηγησει σε μιά πλατια
μετανάστευση». Καί ἡ άλλη (ἐπίσης πα-

λιά

τό << κράτος»
τοῦ Ντεν·κτάς;
“ Τοῦ Πλούτη 20de

1

Στίς 15 τοῦ Σεπτέμὸρη, ὁ Ραούφ Ντενκτάς, σέ συνέντευξή τουπρός τό «Τουρκικό Κυπριακό Δελτίο Πληροφοριῶν», ὁήλωσε.·
«Εἴμαστε ἕνα ξεχωριστό κράτος καί μιά ξεχωριστή κυόέρνηση. Τό
ζήτημα πού τίθεται εἶναι ὁ χρόνος πού θά καλέσουμε τόν κόσμο ν’
ἀναγνωρίσει τό ὁιαχωρισμό». Αὐτό ὄρίσκεται σέ πλήρη συνάρτηση
μέ πολλαπλές προηγούμενες δηλώσεις του. Ἕνα σχεδόν μήνα ἀργότερα, στῐς 11 τοῦ Ὀκτώὸρη, σέ συνέντευξή του πρός τούς «Κυριακάτικους Τάιμς» τοῦ Λονὸίνου, ὁιασαφήνιζε τίς ὁιαχωριστικές του
θέσεις ἔναντι τῶν ἀπόψεων τῆς ’Άγκυρας παραδεχόμενος ὅτι «ἡ
μήτηρ πατρίς» (αὐτή εἶναι ἡ προσφιλής του ἔκφραση) ὂέν τόν ὑποστηρίζει ν’ ἀνακηρύξει ἀνεξάρτητο κράτος στή Βόρειο Κύπρο. Καί
συμπλήρωνε.· «Θέλω ν’ ἀνακηρύξα) τό ἀνεξάρτητο κράτος γιά νά
δείξω ἔται στήν Τουρκία ὅτι αὐτός εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιά νά
ε’ντυπωσιάσω τόνΜακάριο».
ΧΟΙ ΕΝἹῪΠΩΣΕΙΣ, λοιπόν, εἶναι ἡ
60011 τῶν σκέψεων τοῦ Ραούφ Ντενκτάς.
Νά φτιάξει κράτος γιά νά
ἐντυπωσιάσει. Τό πόση σοφία, ἤ πόση 006090111τα, ὅρίσκεται στίς τέτοιες ἐκδηλώσεις,
εἶναι ζήτημα πού εὔκολα μπορεῖ νά τό
ἀντιληφθεῖ ὁ κόσμος πρός τόν ὁποῖα
ἐπιθυμεῖ ν’ ἀποταθεῑ ὁ «ἀντάρτης»
Ταυρκοκύπριος ἡγέτης γιά ἀναγνώριση.
Κι ἀκόμη, νά κρίνει, ὁ ἴδιος ὁ κόσμος,
γιατί ὁ Τουρκακύπριος διαπραγματευτής
κ. Ὀνάν, πού πρόσφατα κλήθηκε μαζί μέ
τόν Ἐλληνοκύπριο διαπραγματευτή κ.
Παπαδόπουλο στή Νέα Ὑόρκη ἀπό τό
Γενικό Γραμματέα τοῦ OHE γιά οὐσιώὸεις διαπραγματεύσεις, τίποτα τό θετικό δέν ἦταν προετοιμασμένος νά προτείνει, ἤ ν’ ἀντιπροτείνει.

’Ὀλα αὐτά, θά πρέπει ν’ ἀπασχολήσουν 006090 τή Γενική Συνέλευση τοῦ
OHE, ὅταν οτίς 10 τοῦ Νοέμδρη θά
ἀπαοχοληθεῖ μέ τή νέα προσφυγή τῆς
Κυπριακής Δημοκρατίας, ἐφόσον οῖ
πραηγούμενες ἀποφάσεις της ἐχουν διακηρύξει ὅτι ἄξονας τῆς λύσης τοῦ κυπριακοῦ εἶναι μόνα ἡ διατήρηση τοῦ ἐνιαίου
καί άκέραιου κυπριακοῦ κράτους.
ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΛΛΑ ἀνεξάρτητα ἀπό τόν παραλογισμό τῆς δημιουργίας ἀνεξάρτητου κράτους στή Βόρεια Κύπρα, πάνω στή ὂάση
8

ἑνός τουρκακυπριακοῦ πληθυσμαῦ πού
δέν ξεπερνά τίς 120 χιλιάδες κατοίκους,
(καί παραμερίζαντας τούς ἀπώτερους
σκοπούς τῶν καταχτητῶν, νά ὁλοκληρώσαυν τήν κατοχή τῆς Κύπρου), ὄις περιοριστοῦμε σήμερα στήν ἐξέταση τοῦ φαινομένου. Καί, ἰδιαίτερα, ἀς δοῦμε παιές
ἐξετάσεις έχει δώσει ὥς τά σήμερα ὁ κ.
Ντενκτάς, γιά νά ἐδραιώσει, ὅπως ἰσχυρίζεται, τό ἀνεξάρτητο κράτος του γιά τό
ὁποῖα προσμένει τή διεθνή ἀναγνώριση.
”Ag ἀντλήσουμε τά στοιχεῖα πού εἰκανίζσυν τό κράτος τοῦ Ντενκτάς, ὅχι ἀπό
τίς κραυγές καί τίς καταγγελίες τῶν κατετρεγμένων Ἑλληνοκύπριων ἐγκλωόισμένων. Ἀλλ’ οὔτε ἀπό τά γραφόμενα
στόν ἐλληνοκυπριακό τύπο, ἔχοντας ὑπ’
ὄψη ὅτι παραμονεύει ὁ κάποιος ἐλληνόφωνος Κύπριος ἀρθραγράφος, ἕτοιμος
νά ἰσχυριστεῖ, καί πάλι, ὅτι ὅλα αὐτά τά

καταγγελλόμενα εἶναι ἀπακυήματα νοσηρῆς φαντασίας καί ὅτι ὅλα πᾶνε καλά
στό κράτος τοῦ Ντενκτάς. Καί ἡ δημοκρατία ὁμαλά λειτουργεῖ καί ἡ ταυρκοκυπριακή καινότητα καλῶς διάγει. Θά
ἀνατρέξουμε μόνα σέ ὅσα οἱ ἰ’διες οἱ
ταυρκοκυπριακές ἐφημερίδες ἐχουν ἀναγράψει τόν τελευταῖα καιρό.
Ἔτσι, ἡ «Χαλκίν Σεσί» (μιά ἀπό τίς
πιό παλιές ταυρκοκυπριακές ἐφημερίδες), στήν ἐκδοσή της τῆς 16ης τοῦ Σε-

πτέμδρη κατηγορεῖ τή διοίκηση τοῦ ’Ῥαούφ Ντενκτάς ὅτι «προσπαθεῖ νά συσκο-

ταυρκοκυπριακή

ἐφημερίδα),

ἡ

«Μποζκούρτ», τήν ἴδια μέρα, καταγγέλ λει ὅτι «τό νέα κράτος ἀντιμετωπίζει μιά
χρόνια ἐλλειψη χρημάτων. Τά ἐργοστάσια δέν λειτουργοῦν κανονικά. Δέν
ὑπάρχει τουρισμός καί οἱ ὑπάλληλοι δέν
πληρώνονται». Αὐτή τήν κατάσταση τήν
ἀποκαλύπτει, ἐπίσης, ἡ «Ἕνωση τῶν
Τουρκοκυπρίων Ὑπαλλήλων» μέ τή δή·
λωση ὅτι «ἡ διοίκηση τοῦ Ντενκτάς έχει
ὁδηγήσει τήν τουρκοκυπριακή κοινότητα
στό χεῖλος τῆς χρεωκοπίας». Καί συμπληρώνει; «Οἱ τιμές φέτος ἐχαυν ἀνέλθει
κατά 20% καί τά ἐνοίκια ἀποτελοῦν
τώρα τό 50% τῶν ἡμερομισθίων, ἐνῶ οἱ
χαμηλότερα ἀμειὸόμενες τάξεις συνεισφέρουν τά 75% τῆς φορολογίας (δλέπε
«Χαλκίν Σεσί» 25-9-76).
ΣΤΙΣ 30 TOY ΣΙΞΠΤΕΜΒΡΗ ὁ κ.
Ὀζκέρ Ὀτγκούρ, στή «Χαλκίν Σεσί»,
κατηγοροῦσε τήν κυὸέρνηση Κονούρ,
γράφοντας ὅτι «ὅταν ἡ-κυὸέρνηση ἀνάλαδε τήν ἐξουσία ὑποσχέθηκε ὅτι θά
καταπολεμοῦσε τήν ἀνεργία, τόν ἀνερχόμενο τιμάριθμα καί τόν πληθωρισμό.
“Ὀμως, ἀντί νά πάρει μέτρα ἐνὰντια στήν
ἀνεργία, ἀρχισε ν’ ἀπολύει τούς ὑπαλλήλους χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση».

Τήν ἴδια μέρα ἡ «Χαλκίν Σεσί» γράφει
ὅτι οἱ Τουρκοκύπριοι ἀγρότες ἀντιμέτωπίζουν οἰκονομική κρίση. Κι ἐξηγεῐ τούς
λόγους μέ τό γεγονός ὅτι «ἡ κυὸέρνηση
καθυστερεῖ νά πληρώσει τούς ἀγρότες
γιά τό σιτάρι πού παραδίνουν». Καί
ἀναφέρει ὅτι «μιά ἀντιπρόσωπεία τῶν
ἀγροτικῶν συνεταιρισμῶν ἐπισκέφτηκε
τόν κ. Ντενκτάς, ἐπεξήγηοε τά 119067111—
ματα καί ζήτησε ὅπως ἡ κυὸέρνηση ἐπιταχύνει τήν πληρωμή». Μετά τή συν-

εὸρίαση, ὁ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς δήλωσε; «Τέτοια κατάσταση δέν ἀντιμέτωπίσαμε οὔτε κατά τά χρόνια 1962-74.
Κὰτω ἀπό τέτοιες συνθήκες κανένας δέν
πρέπει νά περιμένει αὔξηση τῆς παραWWW»Τήν 1η τοῦ Ὀκτώόρη, ὁ Ὀτγκούρ,
γράφοντας πάλι στή «Χαλκίν Σεσί»
κατακρίνει τό κυδερνῶν κόμμα (Κόμμα
Ἐθνικής Ἑνότητας) ὅτι «μέ τίς μονόπλευρες μεταρρυθμίσεις του γιά τή διανομή τῆς γῆς στό λαό παραὸιάζει τά δίκαια τοῦ λαοῦ πού ’ρθε ἀπ’ τό Νότο γιά
ν’ ἀποχτήσει γῆ».
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ καί ἡ Ἐργατική
Συνομασπονδία ἐχει ἐξεγερθεῖ ἐνάντια
στήν ἀργοτική πολιτική τοῦ Ραούφ
Ντενκτάς, πού προκάλεσε τήν αὔξηση
τῆς τιμῆς τοῦ ψωμιοῦ. Σχετικά μ’ αὐτό ὁ
Λουτφί ·Γκοκτούγκ, γενικός γραμματέας
τῆς Συνομοσπσνδίας, ἔγραφε («Χαλκίν
Σεσί» 2-10-76); «Ἡ διοίκηση αὕξησε
τήν τιμή τοῦ σιταριοῦ πρίν ἀπό τίς γενικές ἐκλογές, γιά νά κερδίσει τούς γεωργούς μέ τό μέρος της, μά αἱ χαμηλότερα

ἀμειὸόμενεςτάξεις δέν μπαροῦν ν’ ἀντέξουν α’ αὐτή τήν αῦξηση. Η κυδέρνηση
ὀφείλει ν’ ἀκυρώσει τήν ἀπόφασή της».
Ὁ ἀρθρογράφος τῆς «Χαλκίν Σεσί» κ.
Πέλ Αλ σέ ἄρθρα του στήν έκδοοη τῆς
4-10-76 ἦταν σαφέστατος. Ἔγραφεῑ
<< Η κατάσταση εἶναι τέτοια πού
μόνα 01' εὔποροι μπαροῦν νά συνεχισουν τήν κανονική τους ζωή. 01' χειρρτέχνες, 01' 5971615; και 01' 660110101
ειναι σέ πολύ 6130710117 θέαη και ἄρχεσαν 1’7617 νά ἐγκαταλειπουν τή χώρα.
Η κυόέρνηση ὀφειλει νά αταματήσει
τήν ἐξαπάτηαη 1013 10013 μέ πολιτικές
δηλώσεις. ”,Αντιθετα ὀφείλει ν’ ἀρχισει νά ὁειχνει ἑνεργό ἓνδιαφέρον γιά
τά λαὶκά προόλήματα».

ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞ Η τῆς «Χαλκίν -Σεσί»
συμπληρώνει; «Τό Κόμμα Ἐθνικής E-v
011110; ειναι ὑπεύθυνα γιά τήν ἀνεργία,
τήν ἀδικία, τήν ἀναταραχή, τήν κοινωνική καταπίεση καί τό ἀνέὸασμα τοῦ τιμάριθμου. Ἐφ’ ὅσον τό KEE θά ’ναι
ατήν ἐξουσία, τά δάσανα τοῦ λαοῦ συνεχῶς θά αὐξάνονται».
Καί στίς δυό ἐφημερίδες («Χαλκίν Σεσί» καί «Μποζκούρτ»), στίς 5 τοῦ
Ὀκτώδρη, δημασιεύτηκε ἡ εἴδηση Δὅτι
«01' χτηνατρόφοι καί οἱ γαλαχτοκόμοι
άπαφάσισαν νά σταματήσουν νά προμηθεύουν τήν ἀγορά μέ κρέας, αὐγά, γάλα
καί πουλερικά», Καί ὁ πρόεδρος τῆς
ἁγροτικής ἐνωσης, κ. Γ. Μπάκεῖ, πού
κλήθηκε νά ἐξηγήσει τὸύς λόγους τοῦ
μποϋκοτάζ, 51115: «Of λόγοι ὅρίσκονται
στήν τελευταία αύξηση τῶν τιμῶν τῶν
ζωοτραφῶν καί τοῦ κριθαριοῡ. Η κυ-

δέρνηση ὀφείλει νά καθορίσει τίς τιμές
γιά τίς ζωοτροφές καί τό κριθὰρι καί νά
παραχωρήσει δάνεια καί πιστώσεις
οταύς παραγωγούς γιά τήν ἀνάπτυξη
τῶν ἐργασιῶν τους»,
Αὐτὴ ειναι ἡ εικόνα πού 6γαίνει μέσα
ἀπό τίς στὴλες τοῦ τουρκοκυπριακοῦ
τυπαυ.
ΕΠΟΙΚΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ

AMA ΠΩΣ δλέπουν τήν κατάσταση
οι ἐφημερίδες «τῆς μητρός 110191609);
Λίγες εῖναι oi πηγές πού ἐχουμε. “Ὀμως
εἴν αι ἀρκετά πειστικές. Αντλοῦμε ἀπό

τήν ἐκδοοη τῆς «Χουριέτ» τής 26 Αὐγούσταυῑ

“ «Ἡ Κύπρος ἀπεκαλεῖτο κάποτε
πράσινη νῆσος. Τώρα εἶναι ἡ νῆσος
τῶν ἀγκαθιών, γιατί ὁ ταυρκοκυπριακός τομεας μόνον ἀγκάθια παράγει.
01' Τοῦρκοι εἶναι κακοι ὁιαχειριοτές
και 157111511765;.Av6 χρόνια ἔχουν
περάσει μέ λεηλασίες και ὁωροὸοκίες».
Καί ὁ κ. Σιρμέν, σχολιαοτής τῆς
«Τζουμχουριέτ», μιλώντας οτή συνδιάσκεψη γιά τήν «ἐπιδίωση τῶν μικρῶν
χωρῶν» πού ἐγινε στή Λευκωσία ἀπό
8- 1 1 τοῦ Σεπτέμδρη, ύπογράμμισεῑ

«Εἶναι ἀναμφισόήτητο’ότι ἡ ὕπαρξη ’
ἑνός μόνο κυπριακοῦ κράτους- ἀνε56911710011091097500,6650715111011
καιἀπαλλαγμένου ἀπ’ 6'15; τις ὅάσεις

ωροῦν τούς νησιῶτες σάν ἄπιστοιις,

ἀνήθικους, πού ἀφήνουν τίς 7 υναῖκες
καί τίς θυγατέρες τους v61101071710131

μέ λεπτά μπικιᾞνι K01 εἶναι ἀχάρι0101,1109'6'10 πού 1013; ἀπελευθερώσαμε ἀπό τήν καταπιεση τῶν Ἑλληνοκυπρίων».
Αῠτή “ἡ διαπίστωση ἐπιόεδαιώνεται
καί ἀπό τό δρα Φατίλ Καυτσιαύκ, 1100 05
ἄρθρα του δημοσιευμένο στή «Χαλκίν
Σεσί» τῆς 15ης 1013 251115116911 πρότεινε
«01' Τουρκοκύπριοι καί 01' ἔποικοι
πρέπει νά ζοῦν χωριστά. Γιατί 01'
,συνήθειες και 17 κουλτούρα διαφέρουν. Γιατῖ 01' 119113101 εἶναι 11071010γεῖς ὲνῶ 01' 651315901 15v5: Ἐγω εἷμαι
ὁ νόμος. Γιατι 01' πρῶτοι εἶναι σκληρά
ἐργαζόμενοι ἄνθρωποι και 01' 651315901 θεωροῦν τόν ἑαυτό τους σάν συι- ,
ἑταίρα 016 κέρδη πού 61101 617711009γοῦν. 01' σκληρά ἐργαζόμενοι πρέπει
νά ,ἀποκατασταθοῦν 0' ἕνα μέρος καί
01' καφενόὸιοι α’ 6110. 01' ταράχοποιοι πρέπει νά σταλοῦν σέ ἀπομακρυσμένες περιοχές»,

- εἶναι οὐσιώὸης’όχι μόνο γιά 11; ἐν- ὁιαφερόμενες κοινότητες ἀλλά και
γιά τίς 6115; 71111961595; κοινότητες 0’
αὐτή τήν περιοχή
Τάσσομαι ενάντια στό ὁιαχωρισμό
τῆς νήσου καί ἐνάντια σέ κάθε μονόΦυσικά, ὁ δρ Κουτσιούκ δέν εἶναι
πλευρη κίνηση ἐκ μέρους τῶν Τουρ- 1000 γενναῖος γιά νά ζητήσει νά ἐπικοκυπρίων γιά τήν ἐγκαθι’ὁρυση ξε- στρέψουν οἱ ἔποικοι ἐκεῖ ἀπ’ ὅπου κουχωριστοῦ κράτους. Ἡ Κύπρος πρέπει 6αλήθηκαν, γιά τό καλό τῶν συμπατριν’ ἀντισταθεῖ στίς πιέσεις γιά προσ- ωτῶν του. Ἀλλ’ οὔτε εἶναι τόσα πλατύς
άρτηση ἥ ὁιαχωρισμό καί πρέπει νά οτή σκέψη γιά νά ἐνστερνισθεῐ τίς κρυκαταὸληθοῦν προσπάθειες γιά θετι- σταλλικές καί τίς μόνες ὁρθές ἀπόψεις
κές ὁιαπραγματειῑυεις μεταξύ τῶν ἑν- τοῦ Τούρκου σχολιαατή τῆς «Τζουμχαυὁιαφερομένων μερῶν σᾶν 6 μόνος ριέτ», κ. Σιρμέν.
τρόπος γιά τήν ἐπιτυχιά μιᾶς ὁιευθέΑΥΤΗ EINAI 1110 εἰκόνα γιά τό
τησης».
«τουρκοκυπριακό κράτος» πού ὁ Ραούφ
MIA ΠΡΟΣΦΑΤΗ περιγραφή τοῦ Ντενκτάς κακαρεύεται πώς ἐχει ἐγκαθιἀπεοταλμένου
τῶν
«Κυριακάτικων δρύσει στή Βόρεια Κύπρο καί πού περιΤάιμς» πού δημασιεύτηκε στήν ἐκδοση μένει μόνα τή στιγμή γιά ν’ ἀπαιτήσει,
τῆς 26ης τοῦ Σεπτέμδρη εἶναι ἐπίσης 0'9- παρά τίς ἐνστάσεις τῆς ”Αγκυρας, τή δικετά εὔγλωττη. 'O ἀπεσταλμένος ἐδωσε εθνή ἀναγνώρισή του. Κι αὐτό, γιά νά
μιά γραφική εἰκόνα τῆς ἐχθρότητας τῶν. «ἐντυπωσιάσει τόν Μακάριο>>1
Τουρκοκυπρίων πρός τούς ἄποικους.
Γιά πόσα, ἄραγε, ἀκόμη καιρό θά ’ναι
Ι’δυνατά νά παίζεται αὐτό τό πανάθλια
Καί συνέχισεῑ
«'H ἐχθρότητα εἶχε πάρει τόσο 690110, 05 6090; όχι μόνα τῶν Ἑλληνοπλατιές διαστάσεις, ὥστε ἀποτέλεσε κυπρίων, ἀλλά καί τῶν Τουρκοκυπρίων;
προφανῶς τήν αι”τια γιά νά σταματή- Καί θά μπορέσει ἄραγε ἡ προσεχής συσει 17 σχεὸιασμένη μεταφορά 45. 000 ζήτηση στή Γενική Συνέλευση τοῦ OHE
ἐποίκων Τούρκων Μόνο 18. 500 νά τό παραὸλέψει καί θά τό παρακάμψει, χωρίς ν’ ἀκαυστοῦν αἱ μόνες ὁρθές
ἔχουν μεταφερθεῖ ὥς 01771590.
01' Τουρκοκύπριοι ὄλέπουν τούς φωνές, πού πρέπει ν’ ἀκουστοῡν; K1190)ἔποικους σάν ἀπολίτιστους, 1571115117- σεις στούς ἄφρονες, ἐστω καί ἄν ἐξακολουθαῦν νά κωφεύουν οἱ ὑπερδυνάμεις.
65; και κλεφτες, ἐνῶ 01' ἔποικοι θε-

ὴ ΜΑΦΑΛΝΤΑ καὶ ὁ κοΣΜοΣ της

τοῦ καΥῙΝο
1- Αιυικ συιΑυτει οι

Γιά τόν ρόλο τῆς Τουρκίας στόν
πόλεμο τοῦ 1940 - 41, σέ σχέση μέ
τήν Ἑλλάδα, γράφει - μέ τήν εὐκαιρία τῆς 36ης ἐπετείου ἀπό τήν
ἡμέρα τοῦ OXI — ὁ Σπύρος Λιναρδάτος,

μελετητής

τῆς

περι-

οδου. Τό κείμενα εἶναι ἀπόσπασμα ἀπό τό νέο του ὄιὸλίο «ὁ πόλεμος τοῦ 1940-41 καί ἡ μάχη τῆς
Κρήτης» (θά κυκλοφορήσει στίς
γιορτές, ἀπό τίς ἐκδόσεις «Διάλογος) μέ τό ὁποῖα κλείνει ὁ κύκλος

τῶν ὄιόλίων του γιά τή μεταξική
περιόδο. (Ἔχουν, ἤδη, ἑκδοθεῖ,
«ἡ 4η Αὐγούστου», «πῶς φθάσαμε στήν 4η Αὐγούστου», καί «ἡ
ἐξωτερική πολιτική τῆς 4ης ΑὐΞούστου καί ὁ πόλεμος τοῦ 40 I»).
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εΗ ’Τουρκία ἀπαθής
θεατής ένῶ
ὁ ”Αξον(1(ζ «ΧῑυΠᾶ»
εΕλλάδα Καί

ΓιαυγΚοσλαὸία
τοῦ Σπ. Λινσρδάτου

H EAAHNOTOYPKIKH φιλία καί
συνεργασία, πσύ θεμελίωσαν τό 1930 μέ
σειρά συμφωνιῶν οἱ Ἐλ. Βενιξέλος καί

ἐξασφαλίζει τήν ὁριστική προσάρτηση
τῆς Ἀλεξανδρέτας καί πιστώσεις ἀπό
τήν Ἀγγλία, μεγάλα δάνεια, στρατιωτική
Κεμάλ Ἀταταύρκ, ἧταν μιά ἀπό τίς δά- δοήθεια καί διαμηχανικές ἐγκαταστάσεις τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί τῶν
σεις. Ἀκόμα καί στίς παραμονές τῆς
δύο χωρῶν. Τήν πολιτική αὐτή θά συνἰταλικῆς εἰσὸολῆς στήν Ἑλλάδα, οἱ ’Ἀγεχίσουν ὁ Ἰνανού ἀπό τή μιά καί οἱ
γλοι ἐνισχύουν περισσότερο τήν Τουρἀντ ιδενιζελικές κυδερνήσεις τοῦ 1932—40
κία, τήν ὁποία χαρακτηρίζουν «ἀκρογωἀπό τήν ἄλλη. ‘H συμπληρωματική ἐλλη- ’ νιαῖο λίθο» τῆς πολιτικῆς τους στήν Ἀν.
νοτουρκική συνθήκη πού ὑπέγραψαν
Μεσόγειο.
στήν Ἀθήνα τό 1938 οἱ Ι. Μεταξάς, ΤζεἩ Ἀγγλία, μετά τήν ἰταλική εἰσδολή
λάλ Μπαγιάρ καί Ρουσδή Ἀράς, πρόστήν Ἑλλάδα, ἀνέχεται τό ρόλο τοῦ οὑδλεπε ὅτι, ἄν τρίτη δύναμη ἐνεργοῦσε
δέτερου πού ἀκολουθεῖ ἡ Τουρκία καί
ἐχθρικά ἐναντίον μιᾶς ἀπό τίς· συμδαλῂ ἐξακολουθεῖ νά τήν ἐνισχύει.
λόμενες χῶρες, οἱ δυό κυδερνήσεις θά
Καθώς ὅμως ἀρχίζει νά διαγράφεται
συνεννοοῦνταν γιά ν’ ἀντιμετωπίσουν
καθαρότερα ἡ πιθανότητα γερμανικῆς
τήν κατάσταση. eH Τουρκία ἀπέφυγε νά
καθόδου ατά Βαλκάνια, τό Λονδίνο
ὑλοποιήσει αὐτή τήν προωθημένη συμπροσπαθεῖ νά πείσει τήν ”Αγκυρα νά
φωνία μέ τήν Ἑλλάδα σέ συγκεκριμένη
συμπαραταχτεῖ ὁ τουρκικός μέ τόν ἐλληστρατιωτική συνθήκη συμμαχίας.
νικό καί τό γιουγκιοσλαόικό στρατό καί
Ἀλλά, ἄν οἱ δεσμεύσεις της ἀπέναντι
μέ τίς δυνάμεις τῆς Βρετανικῆς Αὑτοστήν Ἐλλάδα, τόσα μέ τίς ἐλληνοτουρκικρατορίας γιά νά δημιουργηθεῖ ὑπολογίκές συμφωνίες, ὅσα καί μέ τό Βαλκανικό
σιμη ἄμυντική γραμμή.
Σύμφωνο, δέν ἧταν πολύ συγκεκριμένες
Στίς 24 Φεόρουαρίου 1941, συνεδριγιά τήν περίπτωση ἐπιθετικῆς ἐνέργειας
άζει τό Πολεμικό Συμὸούλιο στό Ἀονἐξωδαλκανικῆς δύναμης, ἡ Τουρκία εἶχε
δίνο γιά ν’ ἀποφασίσει μέ δάση τίς ἐκθέ-,
ἀναλάδει τήν ὑποχρέωση ἀπέναντι στή
σεις ταῦ ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν
Γαλλία καί τήν Ἀγγλία γιά ἀμοιόαία Ἠντεν καί τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Αὐτοκρατοδαήθεια μέ ὅλα τά μέσα σέ περίπτωση
ρικοῦ Ἐπιτελείου Ντίλ, πού εἶχαν ἐπιπού οἱ δυό αὐτές δυνάμεις ἐμπλέκονταν
οκεφτεῖ τήν Ἀθήνα, καί τίς εἰσηγήσεις
σέ πόλεμο οτή Μεσόγειο. Τό Μάη τοῦ τοῦ Τσώρτσιλ καί. τῶν ἐπιτελαρχῶν, ἄν
1939 οἱ τρεῖς κυδερνήσεις δημασιεύουν θ’ ἀνοίξει ἡ Μ. Βρετανία νέα μέτωπα
οχετικές δηλώσεις καί τόν Ὀκτώδρη τοῦ
στήν Ἑλλάδα. ’Ὀλοι τώρα ἐχουν συμφωἵδιαυ χρόνου ὑπογράφεται τριμερής νήσει ὅτι πρέπει νά σταλεῖ δοήθεια στήν
συμμαχία. Πρωτόκολλο πού ἐχει συν- Ἑλλάδα γιά ν’ ἁπακρούσει τή γερμανική
αφθεῖ στή συμφωνία προὸλέπει ὅτι οἱ ἐπίθεση;
ὑπαχρεώσεις τῆς Τουρκίας πού ἀπορρέ«Ὁ Πρωθυπουργός -Ὶ ἀναφέρει τό
ουν ἀπό τή συνθήκη δέν μπαροῦν νά τήν
σχετικό πρακτικό - προσέθεσεν, ὅτι,
ἀναγκάσουν «ὅπως προέλθη εἰς πρᾶξιν
ἐπικειμένης ἀποφάσεως τοῦ Πολεμιτινά, ἐχουσαν ὡς ἀποτέλεσμα ἤ συνεπακοῦ Συμόουλίου εἶχε-δώσει ὁδηγίας
γομένην ὡς συνέπειαν τήν ἐνοπλον ρῆξιν
ὅπως αἱ προετοιμασίαι διά τήν ἐπιμετά τῆς Σοδιετικῆς Ἑνώοεως». Αύτή
χείρησιν ἀρχίσουν. Ὁ ἴδιος ἧτο ὑπέρ
τήν ἐπιφύλαξη θά χρησιμοποιήσει γιά
τῆς διασώσεως τῆς Ἑλλάδος, πού θά
πρόσχημα ἡ Τουρκία γιά νά μήν ἐκτελέεἶχεν ὡς ἕνα ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων
σει τίς ὑποχρεώσεις της ἀπέναντι στήν
της τήν προσχώρησιν τῆς Τουρκίας
Ἀγγλία καί τή Γαλλία.
’
καί τῆς Γιουγκοσλαόίας, ὅπως καί
Στό μεταξύ, ἀπό τή Γαλλία ἡ Τουρκία
τόν ἐξαναγκασμόν τῶν Γερμανῶν νά
10

μεταφέρουν περισσοτέρας δυνάμεις
ἀπό τήν Γερμανίαν.

Ἡ ἀντίδρασις

τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν θά ἧτο
ἐπίσης εὐνοίκή(....)Ἀνεφέρθη ὅτι ὁ
συνταγματάρχης Ντόνοόαν εἶχε τανίσει εἰς τηλεγράφημά του πρός τόν
πρόεδρον τήν σημασίαν τῆς δημιουργίας ἑνός Βαλκάνικοῦ Μετώπου. Ἐάν

τώρα ἐγκαταλείπαμε τήν

Ἑλλάδα,

τοῦτο θά εἶχε ἀρνητικάς ἐπιπτώσεις
ἐπί τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ἐγένετο ἐπίσης μνεία τῆς ἑπιπτώσεως
. τῶν ἐνεργειῶν μας ἐπί τῆς Ρωσίας καί
μιᾶς προτάσεως ὅπως ὁ ὑπουργός μας
ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν ἑπισκεφθῆ τόν
Στάλιν. Ὁ Πρωθυπουργός εἶπεν ὅτι
εἶχε τηλεγραφήσει τοῦ κ. ἵΗντεν πώς

δέν ἐνόμιζε ὅτι θά ἔπρεπε νά συναντήση τόν Στάλιν, ἐκτός έάν ἐλάμὸανε
λίαν καταφατικήν πρόσκλησιν πρός

τοῦτο(....) Εἶχε τήν γνώμην ἐπίσης ὅτι
ἡ ρωσική στάσις συνίστατο εἰς τό νά
κάμουν συνεχεῖς παραχωρήσεις διά
νά κερδίζουν χρόνον».
εΗ ἀπόφαση πού πῆρε τό Πολεμικό
Συμδούλιο ἦταν νά σταλοῡν δρετανικές
δυνάμεις καί ἀεροπλάνα στήν Ἑλλάδα.
Δεδομένου ότι ἀπό τίς ὅρετανικές μεραρχίες πού θά στέλνονταν στήν Ἑλλάδα ἡ μία ἧταν αὐστραλιανή κι ἡ ἄλλη
νεοζηλανδική, ἀποφασίστηκε νά γίναυν
συνεννσήσέις μέ τίς ἀντίστοιχες κυδερνήσεις. ‘H ἀπόφαση κατέληγεῑ
«...ὁ Πρωθυπουργός θά ἐπληροφόρει τόν Πρόεδρον τῶν Ἡνωμένων
Πολιτειῶν ἐπί τῆς ἀνωτέρω ἀποφάσεως τήν κατάλληλον στιγμήν».*
Ὁ συνταγματάρχηςΙ Ντόναόαν εἶχε
σταλεῖ ἀπό τόν Πρόεδρο Ροῦσδελτ στά
Βαλκάνια καί τή Μέση Ἀνατολή γιά νά
ἐξετάσει τήν κατάσταση καί εἶχε συντάξει αχετική ἐκθεση. ‘O N'cév060w, στήν
ἐκθεσή του, ὑποστήριζε ὅτι ἦταν ζωτική
γιά τή M. Βρετανία ἡ δημιουργία δαλκανικοῦ μετώπου καί ὅτι θά μποραῡσε νά
ἀντιμετωπίσει καί νά νικήσει-τίς γερμανικές δυνάμεις, μέ τόν ὅρα ὅτι ἡ Γιουγ-

κοσλαδία καί ἡ Τουρκία θά συνενώνονταν σέ καινή δράση μέ τά ἐλληνικά καί
δρετανικά στρατεύματα.Ι 'O N10v06c1v
παρακινοῦσε τό Σταίητ Ντιπάρτμεντ νά
άναλάδει πρωτοδαυλίες γιά νά πειστοῦν
ᾑ Γιαυγκοσλαδία καί ἡ Τουρκία, καί ἄν

ῆταν δυνατό καί ἡ Βουλγαρία, νά συνταχταῦν μέ τήν Ἐλλάδα καί τήν Ἀγγλία,
Τέλος ὑποστήριξε ὅτι. θά ἐπρεπέ νά γίνει
ἡ ἐκστρατεία στήν Ἑλλάδα καί προειδόποιοῦσε ὅτι, ἄν ἡ Μ. Βρετανία δέ 6o—
ηθαῦσε τούς Ἕλληνες νά ἀποκρούσουν
τούς Γερμανούς, αὐτό θά εἶχε σοδαρή
ἐπίὸρααη στή στάση τῆς Οὑάσιγκτον

ἀπέναντι στό Λονδίνα.
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OI Τοῦρκοι ἡγέτες πρασπαθοῦσαν νά
ἐξασφαλίσαυν ἐξοπλισμό ἀπό τούς Ἄγκαγλους, χωρίς ὅμως καί ν’ ἀναλάδουν
ἄν
τό
γιά
η
ρέωσ
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λεμο. Λίγες μέρες ἀργότερα, ὁ Ἦντεν θά
συνοψίσει, σέ τηλεγράφημά του ἀπό τό
Κάιρο πρός τόν ’Ἀγγλο πρεσδευτή στήν
”Αγκυρα, τήν πικρία τῶν Ἑλλήνων γιά
τή στάση τῆς Ταυρκίας;
«01' Ἕλληνες δοκιμαςοι·ι’ ,ιιι-,ιικζηι

πικρίαν — γράφει ὁ Ἦντεν - διαπιστοῦντες ἤδη πώς ἐάν 1? Ἑλλάς ὑποστή ἐπίθεσιν, 1? Τουρκία ἐνδεχομένως
τελικῶς νά μή θεωρήση αὐτήν ὡς
«περίπτωσιν πολέμου», παρά τάς
Ἐξ
προηγουμένας ὑποχρεώσεις της.

ἰδίων παρατηρήσεων ἐδῶ εἷμαι πεπεισμένος ὅτι ἡ ἀδράνεια τῆς Τουρκίας πρό μιᾶς ἐπιθέσεως κατά τῆς
Ἑλλάδος θά ἐπέδρα λίαν ἀποθαρρυντικῶς ἐπί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ
πεδία
καί τῶν στρατευμάτων εἰς τά

τῶν μαχῶν. Ὁ Τοῦρκος πρεσόευτής

δέν ,ἧτο εἰς θέσιν νά παράσχη κάποιαν ἀνακούφισιν εἰς τούς Ἕλληνας
καί μολονότι ἐπράξαμε πᾶν τό δυνατόν, -εὑρέθημεν 51’; πολύ ἀνίσχυρον
θέσιν νά ἐνεργήσωμεν μέ οἱανδήποτε
πραγματικήν ἐλπίδα ἐπιτυχίας. Ἐν
τῶ μεταξύ ἡ γερμανική προπαγάνδα
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τούς φίλους της. Τό μήνυμα τοῦ Χίτλερ πρός τόν Τοῦρκον Πρόεδρον καί
τό γεγονός ὅτι 1? Ἑλληνική K06591117—
01; δέν ἐνημερώθη ἐπί τῶν συμόάντων χρησιμοποιοῦνται πρός ὑποδαύλισιν τοῦ φόὸοιι αὐτοῦ. Εἰδοποιήσαμε τούς Ἕλληνες περί τοῦ δολίου
αὐτοῦ παιγνιδίου τῶν Γερμανῶν, μέ
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της
ἡγεσία νά ἀθετήσει τίς ὑποχρεώσεις
ι αὑἀπέναντι στήν Ἀγγλία καί νά μείνε

'H τουρκική ἡγεσία δικαιολογοῦσε τή
στάση της, ἐκφράζοντας καί φόδαυς μήπως ταυτόχρανα μέ τή γερμανική δεχτεῖ
καί σοδιετική ἐπίθεση. ’Όπως εἴδαμε,
τήν περίοδα αὐτή ἡ Μόσχα ἐνθάρρυνε,
μέ συγκεκριμένες ἐκδηλώσεις καί διακηρύξεις, τήν ἀντίσταση κατά τῆς καθόδου

τῶν Γερμανῶν στά Βαλκάνια.
«Ὁ σέρ Στάφφορντ Κρίπς, ὁ
ὁποῖος ήτο τότε πρεσόευτής μοις εἰς

τήν Μόσχαν - γράφει ὁ 7H1115v — ήλθεν ἀεροπορικῶς 51’; τήν ’Άγκυραν
διά νά μέ συναντήση, ἐνθαρρυνθείς
. ἐκ τῆς χειρονομίας τῆς σοόιετικῆς
Κυόερνήσεως —— συνήθως τόσον οὐδετέρας 51’; τοιαύτας περιστάσεις - νά

θέση 51’; τήν διάθεσίν του ἕνα ἀεροπλάνον. Συνωμιλήσάμεν ἐπ’ ὀλίγον
διά τάς ἀγγλοσοόιετικάς σχέσεις καί
περί τοῦ τί ήτο δυνατόν νά πράξαιμεν
διά νά μειώσωμεν τήν μεταξύ Τουρκίας καί Ρωσίας ὑφισταμένην καχύΤοῦτο ἔσχε καί ουνεπιίποψίαν.
a; .>>(*)
'O Κρίπς, κατά τήν ἐπιστοφή του στή
Μόσχα, ἐκαμε σχετικό ἐρώτημα στή Σοδιετική Κυὸέρνηση. Ἀμέσως τόν ἐπισκέφτηκε ὁ τότε ὑφυπουργός Ἀντρέι
Βισίνσκυ καί 101') ἐδωσε διακοίνωση,
στήν ὁποία ἀνέφερε ὅτι ῆταν ἐξουσιαδο-

τημένος ἀπό τόν Μολότώφ νά ἀνακαινώσει ότι οἱ φόδαι τῆς Τουρκίας ῆταν
ἀδάσιμοι καί ὅτι; .
«...ἐάν ή Τουρκία ὑφίστατο πράγματι ἐπίθεσιν ἀπό μέρους οἱασδήποτε ξένης δυνάμεως καί ὑπεχρεοιῖτο,
μέ τά ὅπλα ἀνά χεῖρας, νά ὑπερασπισθῆ τοῦ άπαραὸιάστου τοῦ ἐδάφους
της, τότε, ή Τουρκία, στηριζομένη ἐπί
τοῦ ὑφισταμένου μεταξύ αὐτῆς καί
11?; 15.22.41. συμφώνου περί μή ἐπιθέσεως, δύναται νά ὑπολογίζη ἐπί 11?;
πλήρους κατανοήσεως καί οὐδετερότητος τῆς Σοόιετικής K111359111?σως».(*)
'O Κρίπς, σχολιάζοντας, σέ ἀπόρρητα
τηλεγράφημά του πρός τό Φόρεῖν Ὄφφις, τή σοδιετική διακοίνωση ἐγραφεῑ
«Ὁ τρόπος τῆς κοινοποιήσεως καί
ὁ έντονός της τόνος (....) εἶναι πιστεύω ἐνδεικτικά μιᾶς ἀποφάσεως,

ληφθείσης κατά τάς τελευταίας ὀλίγας ἡμέρας ὑπό τῆς Σοὸιετικής Κυὄερνήσεως μᾶλλον πρός αὔξησιν τῆς
ἀντιστάσεώς των κατά τῆς γερμανικῆς διεισδύσεως 51’; τά Βάλκάνια...»
'O Βισίνσκυ ἄνακοίνωσε στόν Κρίπς

ὅτι εἶχε καλέσει τόν Ταῦρκο πρεσδευτή
καί 101') εἶχε κάνει γνωστές τίς θέσεις αὐτές τῆς Σοὸιετικῆς Κυδερνήσεως.
Ἀλλά ὁ Ἰνονού καί ἡ τουρκική κυδέρνηση εἰχαν πάρει τίς ἀποφάσεις τους,
νά μείνουν, δηλαδή, οὐδέτεροι στόν πόλεμο. Ἡ στάση τοῦ ἀντιόασιλιᾶ Παύλου
καί τῆς κυὸερνήσεώς του δέν ῆταν λιγότερα ἀπογαητευτική γιά τούς ’Ἀγγλους
καί γιά τήν Ἐλλάδα.
(*) Ὅλες 1? παραπομπές ἀναφέρονται οτά
Ἀρχεῖα τοῦ Φόρεϊν ”Οφφις, ὅπως 0111100151311?:3; 1σέήέ ἐφημερίδα «τό ΒΗΜΑ» τόν Val/0110910

δί-περη, ἐνῶ ἡ χιτλερική ϋαινα θά κατα
δα.
Ἐλλά
της
αχό
σύμμ
κρεουργοῦσε τή
11

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ τῆς Ἀμερικανικῆς Συμπολιτείας
πρίν ἀπό 200 χρόνια, γιορτάστηκε φέτος μέσα σ’ ἕνα
κλίμα γενικῆς ἄμφισδήτηαης. Ἀμφισόήτησης τοῦ
ἡγεμονικοῦ ρόλου τῶν ΗΠΑ ἀλλά καί τῶν ἴδιων τῶν
ἀρχῶν που ἐμπνέουν τούς Ἀμερικανούς.
ME THN εὐκαιρία αὑτή καί μέ τή σύμπτωση τῆς
ἐκλογικῆς ἀναμέτρησης Φόρντ-Κάρτερ, τό ΑΝΤΙ
πρασπάθησε μέ τό μικρό αὐτό ΑΝΤΙ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ νά
δώσει μερικές πτυχές ἀπό τό ἀνεξάντλητο θέμαῑ
Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς.
ΣΤΙΣ σελίδες πού ἀκολουθοῦν γράφουν;
O Ὁ ’A μερικανός καθηγητὴς Stanley Aronovits γιά
τό «φαινόμενα Κάρτερ».
O 'O Ἑλληνοαμερικανός καθηγητής στό Marquette
University, Ἀθανάσιας Θεοχάρης, γιά τά ἰδεώδη τῆς
Ἀμερικῆς καί τόν ἐκπεσμό τους ὕστερα ἀπό 200 χρόνια.
O Ὁ δημοσιολόγας Κώστας Καλλιγᾶς γιά τούς πολιτικούς θεσμούς καί τήν ἐκλογική μάχη.
O Ὁ Γιῶργος Κουκουλές γιά τήν ἱστορία τοῦ συνδικαλιοτικοῦ κινήματος τῶν ΗΠΑ, μέ ἀφορμή τό

γράμμα ἐνός Ἕλληνα σοσιαλιστῆ ἐργάτη.
O Ὁ δουλευτής Σωτήρης Παπαπολίτης γιά τήν
ἄσκηση τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἀπό τίς ΗΠΑ.
ΟὉ οἰκονομαλόγος Σπήλιος Παπασπηλιόπουλος
γιά τήν ἱστορία τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης στίς
Καί μιά ἐκτεταμένη παρουσίαση-ἀνάλυση τοῦ
προὸλήματος τῶν Ἰνδιάνων τῆς Ἀμερικῆς σήμερα,
μαζί μέ τήν πρώτη κίνηση πού γίνεται στήν Ἑλλάδα - στά πλαίσια μιᾶς παγκόσμιας σταυροφαρίας - γιά τήν ἀναγνώριση τῶν δικαιωμάτων τους.
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ἀκόμαῑ
O Κείμενα τοῦ Ἑλληνααμερικανοῦ δημοαιαγράφου
Nick Matsoukas γιά τούς Ροκφέλερ καί μιά ἄγνωστη
σελίδα τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος. _ ·
-Ο Ρεπαρτάζ τοῦ Ἑλληνοαμερικανοῦ παιητῆ Ντίνου
Σιώτη ἀπό τόν ”Αγια Φραγκίσκα, γιά τήν ἀντιδιαδή,λωση τῆς 4ης Ἰουλίου 1976.
x. Κείμενα τῶν Le Roi Jones καί George Jackson σέ
ἐπιμέλεια Ἀμαλίας Τσακνιᾶ.
O Στοιχεῖα ἀπό τήν Ἱστορία τῆς Ἀνάπτυξης τῶν
ΗΠΑ.
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Επειεφετιεῑιιιοιι
ΗΠΑ - Χρονολογικό διάγραμμα
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επτψιεειε

1807 Δημιουργεῑται 6 πρῶτος μόνιμος ol_ κιομός Βρετανῶν στό Jamestown
τῆς Βιργινίας.
1828 '0 Ὀλλανδός Peter Minuit ἀγοράζει
τή Νῆσο Μανχάτταν άπό τούς Ἰνδιόνους Ὁ αἰκισμός παίρνει τήν ονομασία; Νέο Ἆμστερνταμ.
1830 ΦΒάνουν στό Σάλεμ 17 Kupaaici τῆς
Massachusets Bay Company με
1.000 ἑπιΒάτες που ίδρίιουν τή Βοοτώνη.
1850, 1851, 1880, 1888 Ἐπικυρώνονται
διάφορες Νομοθεπκές Πράξεις γιό
τήν Ναυσιπλοῐα πού ἐνισχύουν τήν
-πραοτατευτικηιι πολιτική τῆς αὺτοκραταρίας.
1880-1887 Τό πρῶτα ἐπεισόδια τῶν πολέμων ποίι ἀκολουθοῦν με τοὺς Γάλλους καί τοὺς Ἰνδιάνους. Ἐπανομάζεταιῑ '0 πόλεμος τοῡ Βασιλιά Γουλιέλμου.

18ος αἰῶνος-ἡ κατάκτηση τῆς
Ἀνεξορτησίος
1702-1713 '0 πόλεμος τῆς Βαοίλισσας
Ἄννας - δεύτερη φάση τῶν πολε·μων μέ τοὺς Γάλλους καί Ἰνδιάνους,
Sills/yum γιά τὴ διαδοχή τῶν Ἰοπα’Πω Ὀ Μπένζαμιν Φράνκλιν γεννιέται
στὴ Βοστώνη.
1732 '0 Τζώρτζ Οὺάσιγκτον γεννιεται στή
Βιργινία.
1744-1748 '0 πόλεμος τοῦ Βασιλιᾱ Γεωργίοιι. 3η φάοη τῶν πολέμων μὲ τοὺς
Γάλλους καί τοὺς Ἰνδιόνους.
1758-1783 'O Ἑπταετὴς Πόλεμος, ἡ τε, λική φάση τῶν πολέμων μέ τοὺς
Γάλλους καί τοὺς Ἱνδιάνους, όπου 6
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Οὺάσιγκτον πολέμησε στό πλευρό
τῶν Βρετανῶν. Τελειῶνει με τή
Συνθήκη τῶν Παριοίων. 'H Γαλλία
χάνει, ἐκτός ἄλλων, ὁλόκληρα τόν
Καναδά.
1765 Ol σημαῖες κυματίζουν μεσίστιες γιά
τήν «κηδεία τῆς Ἐλευθερίας» όταν
ἡ M. Βρετανία ὲπιθόλλει στίς άποικίας - χωρίς προηγούμενα νά τίς
συμΒουλευτεῑ - τό «φόρα ταῡ χαρτοσήμου». Ἕνα )(p6vo μετά καί κάτω
. άπό τήν πίεση θίαιων άντιόράσεων,

ό “mod άκυρώνεται.
1788 T6 Βρετανικό Κοινοθούλιο διατυπώνει καί τυπικά, με νόμο, τό δικαίωμα
νά ψηφίζει νόμους πού αψοροῡν μέ
όποιοδήπατε τρόπο τίς άπαικίες.
1778 Κάταικοι τῆς Βοστώνης μεταμφιεομένοι at Ίνδιάνους πετοῡν οτη
θάλασσα 42 κιθώτια τσαγιοῡ. Ἠ
πράξη αὺτή εἷχε τό χαρακτῆρα διαμαρτυρίας δχι·ῐόσο γιά τό πασρο-τό
φόρου - ποὺ ἡταν μικρό - άλλά γιά
την ῖδια τήν ἀρχή τῆς φορολογίας.
1774 Συνέδριο οτή Φιλαδέλφεια ἐκπροσώπων τῶν 13 ἀποικιῶν. Χρονιά ἐντονων ζυμώσεων πού εἷχαν σάν
ἀποτέλεσμα τήν ὺπαχώρηση τῶν
συντηρητικῶν καί τήν προώθηση
τῆς ἰδέας γιά οίκανομικές κυρώσεις
σέ Βάρος τῆς μητρόπολης.
1775 '0 Γεώργιος Οὺάσιγκτον άνακηρύσσεται αρχιστράτηγος. ‘0 Γεὼργιος
Γ’ τῆς “Αγγλίας ἀπαγορεύει τό εμπόριο μέ τήν Ἀμερικη. Ἔναρξη τοῦ
πολέμου τῆς Ἀνεξαρτησίας.
1778 Στίς 4 Ἰουλίου τό Συνέδριο διακηρύσσει τήν Ἀνεξαρτησία με μόνη
τήν άποχή τῆς ἀποικίας τῆς Νέας
’Υόρκης
1778 Σύμφωνο ἐμπορικῶν συναλλαγῶν
καί φιλίας μεταξὺ Γαλλίας καί Ἠνω-

Ψέ

Στὸν χάρτη αὑτό δέν περιλομθάνοντ-αιφή
“Αλάσκα καί 1') Χαθάη, πού ἀποτελοῦν
πρόσφατος κτήσεις καί έγιναν παλιτεῖες
1959.

.
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YI'IOMNHMA
τησία τους τό
13 ἀποικίες πού κήρυξον τήν ἀνεξαρ
ὑπῆρχον ὡς ξε1776. (Τό Maine Kai τό Vermont δέν
“Εδάφη πού παραχωρήθηχωριοτές ἀποικίες τότε),
ἀναφέρω-- κον στίς Ἡνωμένες Πολι01 χραναλογίες στίς ὑπόλοιπος πολιτεῑες
Ἀμερικανικῆς
τεῖες ἀπό τήν Ἀγγλία μέ
ται στό ἐτός πού έγιναν μέλη τῆς
τή συνθήκη εἰρήνης τοῦ
“Ομοοπονδίας.
ωGul -οΐ-Μ-οκίσο
παραχ
όταν
1763,
1783.
Ἠ Λουιζιάνα ἡταν γαλλική ὥς τό
ίων.
Παρισ
τῶν
κη
συνθή
τή
ρήΘηκε στήν Ἰσπανία μέ
έ τή συνθήκη τού
’Ξδάφη πού
’ἕπεο-τράφη στή Γαλλία τό 1801 μ
'AYYMCI dub T11
πούλησε στίς Ἠνω-- Kuv 011w
Ξῖ, Ildefo nso. Ὀ Βοναπάρτης τήν
.
Ἰσπανία μέ τό τέλος
m
500
μένες Πολιτεῖες τό 1803.
Πολέμου a
Ἐπταεταῡς
(1763)
Νέας
_______‘_—___l
τῆς
‘___
οιλέα
ἀντιὸο
τόν
ἀπό
Ἐδάφη έξαρτώμενα
“ίσπαν ίας,

μένων Πολιτειῶν. ‘H “Αγγλία κηρύσσει τόν πόλεμο έναντίον τῆς Γαλλίας.
1778 Ἠ ’ίσπανία στό πλευρό τῶν ΗΠΑ.
“Αγγλος στρατηγός Cornwallis
Ὀ
1781
παραδίδει τό πολιορκούμενα York—
town. “E101 κρίνεται ούσιαστικά καί
ἡ τύχη τοῦ πολέμου τῆς Ἀνεξαρτησία.
M.
1783 Συμφωνία τού Παριοιοῡ μεταξύ
Βρετανίας καί Η.Π.Α. Συμφωνία τῶν
ίας,
Βρεταν
M.
Βερσαλλιῶν μεταξύ
Γαλλίας καί Ἱσπανίας. Τέλος τοῦ
«“Επταετούς πολέμου».
ς τῶν
1788 Ἑπικύρωση τοῡ Συντάγματο
ΗΠΑ καί ρύθμιση σχέσεων Ὁμοιῶν.
Πολιτε
σπονδίας καί
πρῶτος
11- Ὀ Οίιάσιγκτον ἐκλέγεται
πρόεδρος τῶν ΗΠΑ.
αι ὴ
ὁρίζετ
1780 ’Ἐδρα τῆς Συμπολιτείας

ράντο.
1848 '0 «πυρετός τοῦ χρυσοῦν, ὁδηγεῖ
τούς χρυσοθήρές ο-ιήν Καλιφόρνια.
«Ἠ
1852 Κυκλοφορέῑ τό Βιθλίο τοῦ Στόου
καλύθα τοῡ Μπάρμπα-Θωμά-.
πρό1880 ‘0 “ΑΒραάμ Λίνκολν ἐκλέγεται
εδρος.
από1881 “Αρχίζει ὁ ἐμφύλιος πόλεμος, ό
λεμος Νοτίων καί Βορείωνν.
τῶν
1885 Στίς 9 Ἀπριλίοιι ό στρατηγός
Νοτίων Λη,,παραδίνεται μέ 28000
Γκράντ.
στρατηγό
στό
ἀνδρες του
ό
Στίς 14 Ἀπριλίου δολοφονεῖται
Λίνκολν.
στίς
1887 Ἠ Ρωσσία πουλά τήν Ἀλάσκα
ΗΠΑ γιά 7.200.000 δολλόρισ.
“Η
1898 Πόλεμος ἐναντίον τῆς Ἱσπανίας.
“Ιοπανία, μέ τή συνθήκη τοῦ ΠαριΠορτο«
τό
οιοῡ παραχωρεῖ στίς ΗΠΑ
ρίκο, τίς Φιλιππίνες καί τό νησί
Γκουάμι Οί ΗΠΑ προσαρτοῡν τή X0-

πόλη Ούάσιγκτον.

της
18ος αἰῶνος-ἡ κοτάκτηση

“Αμερικῆς
τή Λουῑζιάνα
1803 'O Βοναπάρτης πουλά
στίς ΗΠΑ γιά 15 έκατ. δολλάρια.
Βρετανίας
1812-14 '0 πόλεμος ΗΠΑ· May.
Γκέντ.
τέλειώνει μέ τή συνθήκη τοῦ
ό
01 “Αγγλοι πυρπολοῡν τόν Λευκ
Οἶκο.

τήν
1818 'H Ἰσπανία,’γιά νά ἀποφύγοι
οαμεέπέμθαοη τῶν ΗΠΑ στίς Λατιν
χωρεῖ
ρικανικές κτήσεις της, παρα
πάτήῙΦλόριν-τα καί μέρος τῆς Ἀλαμ
Λουῐιμα, τοῦ Μισσισιι-ιῆ καί τῆς
άνας.
ρύσσει
1823 ’0 Πρόεδρος Μονρὸε διακη
ς
τοιδόγμα του; --ή “Αμερική σιού
ι
Ἀμερικανούς». 'H Εύρώπη πρέπε
ιἀποικ
χή
νά πάψει νά θεωρεῖ περιο
καί νά
σμαῡ τήν ἀμερικανική ήπειρο
έπεμθαίνει οτά έοωτέρικά της.
McEn1848-1848 Πόλεμος ἐναντίον τοῡ
τῆς
συνθήκη
Μέ Ἴ . τη
κού.
παραό
Μεξικ
Guadelupe-Hidalgo τό
χωρεῖ στίς ΗΠΑ τό Τέξας, τή N560α καί
δα, τήν Καλιφόρνια, τή Γιούτ
ό, τήν
μεγάλα μέρος ἀπό τό N. Μεξικ
Ἀριζόνα, τό Wyoming καί τό Κολο-

2001; αἰῶνος-ἡ έπὲκτσση σέ ἀλλες ἠπείρους
Μακ1801 Δολοφονία τοῦ προέδρου
όΚίνλεύ. “Αναλαμθάνει ὁ ἀντιπρ
εδρος Θεόδωρος Ροῡσθελτ.
ιση ἀπό
1904 Ol ΗΠΑ προκαλοῡν ἀπόσχ
τοῦ
τήν Κολομθία τῆς δημοκρατίας
1808-1Π8ῑ11ᾪωδῗάνοιξη

τῆς

διώρυγας

τοῦ

Γούντροου
τοῡ
18131Ἇέζῦιδίῗπδρία
Οὺῗλσον.
ο στή
πόλεμ
τόν
1817 01 ΗΠΑ κηρύσσουν
Γέρμανία.
κρίση.
1828 Ὀκτώθριος. 'H οίκονομική
ελτ. Τό
1833 Πρόεδρος ο Φράνκλιν Ροῡσθ

Χάρμπορ.
1841 “Βῖδῗινέαἳοδῗὸὴμός τοῦ Πέρλ
.
01 ΗΠΑ μπαίνουν στόν πόλεμο
Τόν διαδέ1845 Θάνατος τοῦ Ροῠσθελτ.
πρώτη
Ἠ
χεται ο Χάρρυ Τρούμαν.
ἀτομική θόμθο ρίχνεται στή Χιροσί
ας.
1850-118ῦ53 Πόλεμος τῆς Κορέ
ό Τζών κέν1880 Ἐκλέγεται πρόεδρος
νέντυ.

1883 Δολοφονία τοῦ Κέννεντυ στό Ντάλλος. Τόν διαδέχεται ό Λίντον Τζόνσον. Στό έπόμένα χρόνια ἀναπτύσ05101 ό πόλεμος στό Βιετνάμ. Δυσαρέσκειο καί δισμαρτυρίες.
1888 “Εκλέγέται b Pl10c1pv1 NlEov.
1874 ’Υπόθεση 1'ουωτεργκέιτ. Παραιτέῑτοι ὁ ΝίΕον. Τόν διαδέχεται ὁ Φόρντ.

σμόςῑ 3.929.625. ἀπ’ τούς ὁποίους οὶ
697.681 μαύροι (τό 40% τῶν μαύρων
ζεῖ στή Βιργινία). Προέλευση μεταναα-τῶνῑ 60% Βρετανικῆς καταγωγῆς, 8.6% γερμανόφωνοι, Σκωτοέζοι
3.6%. “Ιρλανδέζοι 3.6%. “Ολλανδοί
3.1%. Γάλλοι 2.3%, ἀστικός πληθυσμός; 5%. Τήν ῑδια έποχή η M. Βρέτανία έχει 20% καί ἡ Γαλλία 10%
ἀστικό πληθυσμό.

Ἠ πληθυσμιακή αὔξηση
18ος σίὼνας
17ος αἰῶνας
1807 Τρία θρετσνικά πλοῖα ἀποθιοάζουν
105 τοξιδιὼτές οτό Ιίειι·ιεείοιιιιι-ι. 'H
πείνα καί οἰ ἀρρώστιες θερίζουνε σέ
έφτά μῆνες ἀπομένουν 32 ἐποικιστές. Συνεχεῑς ἀφίξεις, γιά εῐκοοι
χρόνιῗι ὲνισχύουν τόν πληΘυσμό τῆς
ποικ ας.
1818 “Ολλανδικό πλοῖα ξέφορτώνει λιγαρ-ιούς μαύρους σιή Βιργινία.
1824 ὲΟ πληθυσμός της εἶναι τώρα 1.275
ποικοι.
1830-1840 Στὴ -Νέα Ἀγγλίαπ φτόνουν
περίπου 40000 μετανάοτες. Προέρχονται ἀπό τήν “Αγγλία καί εἶναι οί
περισσότεροι Πουριτονοί.
1841 Ol ἀποικίες έχουν πέρίπου 50.000
πληθυσμό.
1888 Οί Βρετανικές ἀποικίες ὶχουν τώρα
200.000 πληθυσμό.
1888 Ἠ Βιργινία ἔχει πληθυσμό 62.800

ἀπ’· ἑοὺς ὁποίους περίπου 12% εἰναι
μου σι.

18ος αἰῶνας
1710 Περίπου 4.000 Γερμανοί φτάνουν
στὴ N. “Υόρκη καί τήν Πενσυλθανίο.
1715 434.600 εἷναι τώρα οί κάτοικοι σέ
όλες τίς θρετανικές ἀποικίες.
1740 Ἠ Νότια Καρολίνο ἔχει 20000 λευκούς καί 38.155 μαὺρους.
1784 Πληθυσμός δλων τῶν ἀποικιῶνι
1.500.000 κάτοικοι.
1780 Πρώ-τη έπίοημη ἀπογραφή τοῦ νέαρου κράτουςι Συνολικός πληθυ-

1820 9.638.000 κάτοικοι.
1850 23.191.000 κάτοικοι.
1854 Εἶναι ή χρονιά μέ τούς περισσότεροιις μετανάστες. (427.833). 01 πιό
πολλοί προέρχονται ἀπό τή Γερμανία, τήν “Ιρλανδία, τήν “Αγγλία καί τή
Σκανδιναθία,
,
1881 ‘0 ἀστικός πληθυομός έφτασε σέ
ποσοστο 18.1%.
1880 Σὲνολικός πληθυσμός; 50.155.000
K τοικοι.

2ῦός αἰῶνας
1800 '0 πληθυσμός ἀνέθηκε
οταύς
75.994.000 κατοίκους.
1807 Ἔχει ἀλλάξει ἡ δομή τοὺ μεταναα-τευτικοῡ ρεύματος μετά τό 1880.
Τώρα φτάνουν 338000 ἀπό τήν Αυστροουγγαρίο, 288000 ἀπό τήν Ἰταλία, 295.000 ἀπό τὴ Ρωσίο.
1828 Πληθυσμός 105.270.000 κάτοικοι,
Περιοριστικά μέτρα γιά τήν ε’ίσοδο
μεταναοτῶν. Ὀ ἀοτικός πληθυσμός
ἀνέρχεται σέ ποσοστό 50%.
1875 Πληθυσμός 213.387.500 κάταικοι.
Στατιστικές δείχνουν μείωση τῶν
γάμων (4% λιγότεροι ἀπό τό 1974).
αύξηση διοζυγίων (περισσότερο ἀπό
ένα έκατομμύριο) καί μείωση τού
ρυθμοῡ γεννήσεων. Φθάνουν - μέ
νόμιμα μὸνο τρόπο - 360.000 μετανάοτες.
-

Τό στοιχεῖα Βασίστηκσν οτή σΜόντ- καί
ἀλλες πηγές.
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ύπανάπτυξη, έκεῑ ὅπου παρατηρεῖται, προέρχεται ὁπ’ τήν ἀδυναμία νά γίνουν πλήρως έκμεταλλεύσιμες oi nAouronapaywwKéq πηγὲς. 'H ἀνεπαρκής έργατική δύναμη σέ σχέση μέ τίς πλουτοπαραγωγικες πηγές περιορίζει τήν οἰκονομική άνοδα καί εύημερία.
"E101. μπορεῑ εϋκολανά πιατέψει κανείς ὅτι ή τεχνολογία (κι ’όχι

ὁποιεσδήποτε μεταρρυθμίσεις τῶν κατεστημένων δομῶν) μᾶς δί>νει τήν ἀπαραίτητη λύση σέ ὁποιαδήποτε αναπτυξιακά προθλήματα αντιμετωπίζει αὺτή ή κοινωνία.
ΑΥΤΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ἐμπειρία (K01 0‘1 έκτιμήσεις ποὺ θασίζονται 0'
αύτήν) ἐξακολουθεῖ v0 μορφοποιεῖ τήν ἀμερικανική εξωτερική καί
“εθνική πολιτική (παρ’ ῥλο ποὺ ἡ ἀφθονία τοῡ 18ου καί 19ου αἰῶνα
65v ἐξακολουθεῖ να ὑπάρχει).
Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ έμπειρία. παρόλο που τροφοδότησε μᾶλλον
συντηρητικές πολιτικές ἀντιλήψεις, εἶναι ὡστόσο τελείως διαφο-

ρετική ἀπ’ τόν Ευρωπαϊκὸ Συντηρητισμό γιατί εἶναι σίσιόδοξη καί
χαρακτηρίζεται 0110 1110 θέληση συνεχῶν ριζικῶν ανανεώσεων.
Γράφοντας τό 1889 y10 τίς ΗΠΑ τοῡ 1800 ὁ ἱστορικός Henry Adams
περιγράφει παραστατικά αὺτή τήν ἀντίληψητ

«Κοίταξε, τα πλούτη you!» φωναζει ὸ “Αμερικανός στόν ξένο
ὲπισκέπτη του. «Κοίταξε αὐτα τά γερα Θουνά ἀπό άλάτι καί olδερο, άπὸ μολύὸι, χαλκό, άσημι καί χρυσαφι. Κοίτσξε αύτές τίς
καταπληκτικές πόλεις απλωμένες κοντα στόν Είρηνικό. Κοίταξε
τά χωράφια μου μέ τό σιτάρι πού μουρμουρίζει κυματίζοντας
στό καλοκαιρινό άερακι άιτό ώκεανό σέ ώκεανό, τόσο μακρια

τοῦ καθηγητῇ Ἀθαν. Θεοχαρη

πού καί ὀ ἴδιος ὀ ἥλιος δέν εἶναι άρκετά ψηλα για να δεῖ τά

ΠΟΙΑ EINAI ἡ σημερινή είκὸνα τῆς Ἀμερικῆς; Γιά τόν 11500 Ἀθηναῖο, ὁ “Αμερικανὸς τουρίστας “έρχεται διατεθειμένος για 1110
πλύση
ἐγκεφάλου, μ’ έμπιοτοσύνη κι αίσιοδοξία,’πεπεισμένος

μακριά Θουνα μπροστά άπό τίς χρυσές θάλασσές μου. Κοίταξε
αὐτη την ἠπειρο μέ τά ὀρυχεῑα, τόν πιό ὄμορφο κόσμο πού
ὑπάρχει, καθως άπλώνεται γυρίζοντας στό άλάθευτο χάδι τοῦ

γιά τή μοναδικότητα καί τήν ανωτερότητα τῆς χώρας του,,κι έχον-

ἥλιου τά μεγαλα καί ἐνθουσιώδη στήθη της, τά φουσκωμένα
and γαλα για τα ἑκατοντάδες έκατομμύρια παιδιά της. Κοιταξε

τας ἐνα Θασικά πραχτικό ένδιαφέρον για 10 ἀρχαῖα καί έλάχιατη
εὐαισθησία γιά τήν κουλτούρα ἤ τήν παράδοση. "Av K01 ὂχι ἀναγκαστικά κολακευτικές αὺτές oi έντυπώσεις, ἀγγίζουν τό πνεῦμα
καί τό χαρακτήρα τῆς “Αμερικῆς. Γιατί οί ΗΠΑ εἶναι ένα νέο έθνος
πού ε’χει στήν πραγματικὸτητα μιά πολύ περιορισμένη 1στορία. Δέν
εἶναι λοιπόν τυχαῑο πού ὁ Ἀμερικανὸς σκοπεύει στα μελλοντικά κι
ὁχι στά περασμένα μεγαλεῖα. Ἠ διαυγής ἀποτελεσματικότητα K01
ή αὺτο - εμπιοτοσύνη προέρχονται ἀκριθῶς ἀπό μιά ὸραματική 0‘1σθηση τῶν μελλοντικῶν σχεδίων, ἀπό τήν πίοτη ὅτι 10 πράγματα
μπαροῦν καί πραγματικά πρέπει v0 θελτιωθοῡν. Χωρίς v0 εἶναι
περιορισμένοι ἀπ’ τήν παράδοση 01 “Αμερικανοί εἶναι πάντα σέ K1νηση θέλοντας ’νά θελτιώσουν τήν ὑπάρχουσα κατάσταση χωρίς
v0 περιορίζονται ἀπό ὅρια. 'H μεγάλη έκταση τῶν ΗΠΑ, ή πληθώρα

πῶς άκτινοθολεΐ άπό νιότη, ιἰγεία καί ἀγάπη». “Ισως να μην εἶναι
,

τελείως άφὺσικο ά ξένος, ὅταν τόν παρακαλέσουν νά Θαυμασει
αὺτό πού χρειαστηκε αἰωνες γιά να χτιστεῖ, νά κοιτάξει μέ
κατάπληξη καί Θυμό. «,Χρυσάφι πόλεις, χωράφια μέ στάρι,

ἑκαναν τούς Ἀμερικανούς v0 11101500uv ατήν ἀναπὸφευκτη πρόοδο μέ τό λιγότερο δυνατώ κάστος, καί στίς ἀπέραντες δυνατότητες τῶν εύκαιριῶν, χωρίς μιά ριζική ἀλλαγή τῶν θεσμῶν. Πηγαί-<
νοντας πρός τή Δυαη, ἕνας πολίτης που δέν ἔχει δική του γῆ μπο-

ἤπειροι. Τι’ποτε ἀπ’ ὅλα αυτα.
Δέν Βλέπω τίποτα ἄλλο ἐκτός άπό μια τρομακτική ἕρημο,
ὅπου ἄρρωστοι άντρες K01 γυναῖκες πεθαίνουν ἀπό νοσταλγιά,
ἤ άποκεφαλίζονται άπό αγριους. Βουνοσειρές, χιλιάδες μίλια
μῆκος, χωρίς κανένα νόημα να τίς πλησιάσει κανείς, γιατί δέν
ὑπάρχει τίποτα o’ αὺτές, ὅταν πᾱς ἐκεῖ, “Ελη καί δάση πού
ἔχουν πάθει άσφυξία ἀπ’ τά ἐρείπια. Καμιά ἐλπίδα γιά κατι καλύτερο, για χιλιάδες χρόνια. 'H ίστορία σου εἶναι μιά ἀπάτη κι
έσύ εῙσαι ἕνας Ψεύτης K1 ἕνας άπατεωνας».
ΠΑΡ ΟΛΗ τήν ὺπερὸολή της, ἡ περιγραφή αὺτή ἀγγίζει τό
πνεῦμα τῆς “Αμερικῆς. Ποιο άλλο έθνος θα μποροῡσε v0 έπιχειρήσει, ἀφήνοντας κάθε άλλη προσπάθεια, v' 0px1051 τήν έθνική του
ἀνοικοδόμηση χτίζοντας τήν πρωτεύουσα του 0‘ ἕνα θάλτο ἀντί σ’

ρεῖ εϋκολα ν’ αποκτήσει ἕνα κτῆμα 160 ατρεμμάτων. 'H τοπική

ἕνα έμπορικό καί πολιτιστικό κέντρο; Τό καλοκαίρι τοὺ 1800 (ὅταν

τῆς ανεκμετάλλευτης γῆς καί τῶν πλουτοπαραγωγικὼν πηγῶν,
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1'1 πρωτεύουσα μεταφέρθηκε 0110 τή Φιλαδέλφεια) 1'1 Ούάσιγκτον
ῆταν 1110 πρωτόγονη μικρή πόλη ἀραιακατοικημένη. Ὀ Λευκός Οἶδύο
κος π.χ, ῆταν μκνίτελέιωμένας καί περιτριγυρισμένος 01.10

ἀλλα κτίριο K01 λίγα κτίσματα. "Ev00 6011100 μήκους 1 1/2 μιλίων
τόν χώριζε 0110 10 015115111110 Καπιτώλιο. Ἠ ἀπόφαση για τήν έγκαστό
ταοταοη 0' αύτή τήν περιοχή συμΒολίζει ἀκριθὼς τήν πίοτη
01050
μέλλον 1100 χαρακτηρίζει τό άμερικονικό πείραμα K01 n00 01
τίς
1110 φτανουν ατήν ἀπόφαση τῶν μεταναστὼν να έποικίσουν
στήν
κυρίως
ἀλλα
αίώνα,
180
K01
17ο
στό
αποικίες,
ές
Βρετανικ
ηκρίσιμη ἀπόφαση τοῦ 1770 για τόν ἀγώνα μέ στόχο τήν Ἀνεξαρτ
010 11511σία ἀπ’ τήν Ἀγγλία. Αύτός «0 00116011101100» τῆς πίστης
δημιούργησε
κοί
έθνους
ικαὺ
ἀμερικαν
τοῦ
μαίρο
τή
χάροξε
λον
Εύρωπαίένον ἀπό τούς παράγοντες πού έσττρωξαν έκατομμὺρια

) νά μεους (ὅπως τόν 1101500 100 συγγραφέα 00100 100 κειμένου
αίωνα.
τοικήσουν 010v N50 Κόσμο, στα τέλη τοῦ 1900

ξους τή
Η «XQPA TON EYKAIPIQN». 01 ΗΠΑ, έδινε σταύς φιλόδο
ν τή θέση τους.
δυνοτότητα v0 ξεχωρίσουν καί v0 καλυτερεύσου

στόχοι συν'H αλλαγή καί 11 προσωπική ἀναδος τ’]’ταν ρεαλιστικαί
. 01 παλιτικές
δεδεμένοι μέ τήν οἰκονομική καί κοινωνικὴ πρόοδο

ἀρχές τοῦ
ὲλευθερίες K01 11 10011110 ὑπῆρξαν οί «πιό έλκυστικές»
όταν μόνα μεΝέου Κόσμου. Ἔνος κονούριας Πολίτης δέν αἰσθαν

ἀνθρώγαλύτερη έλευθερίο στίς ΗΠΑ, ἀλλά έπιπλέον συναντοῡσε
κόσμο, ένα πιστεύω
πους 1100 ζοῦσαν μέ τό ὅραμα v' ἀλλαξουν τόν

οτεύαντας
πού χρανολαγεῖται ἀπ’ τόν καιρό τῶν ἀποικιῶν. Μετανα
πέρας έναν 1500
οί r1000110v01 51101K01 51111100v να φέρουν σέ

1'1 011010 115
σκαπό — να δημιουργήσουν μιά «1101111 πάνω 010 A000»
ἀτελή πολιό
10 παράδειγμα της θα έφτιαχνε τόν διεφθαρμένα κι
αί πρῶτοι κακόσμο. Στήν ανοζήτηοή 1000 γιά μια καιναύρια ζωή,

ς τους. A010
τοικαι διατηροῦσαν ζωντανή τή μνήμη τῆς πατρίδα
. Αύτὸ
001V5101 Kl 011' 10 011 ὠνόμασαν τή χώρα τους «N50 Ἀγγλίο»
«ἀνανετῆς
λή
αποστο
τήν
ΗΠΑ
0110
561v5
1100
000110
τό
ἀκριΒῶς
α να προκαλεῖ μία
ωτικῆς δύναμης» έκανε τό ἀμερικανικά πείραμ

ῖ ένα μονσυνεχή ἀκτινοΒαλία καί, μέχρι τελευταῖα, να ἀποτελε
σ’ 0110 10v κόσμο,
τές
έθνικισ
κι
ς
υτικαύ
προαδε
ε
ένέπνε
πού
τέλα
ήσουν ἀλλα ν’
( ἀκόμα K1 001000 1100 δέν εἶχαν σκοπό νά μετοικ
τάτες κοί πολιτικοί
ἀλλάξουν τίς δικές τους κοινωνίες σάν έπονοσ

παράγοντες).

·

διακόσια χρόνια τῆς
Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ τῆς Ἀνεξορτησίας - τα
τήν 0K11v0601110 51v01
ς
ἀκριΒῶ
ὁποίας γιορτάζανται φέτος - ούτήν

1100 001160111051 K01 0v10v0K110.
ον κι έπικύρωὈπωσδήπατε έκεῖνοι o1 “Αμερικανοί πού σύνταξ
μυαλό τους.
στό
στόχο
«πεζά»
πολύ
σαν τή Διακήρυξη εἶχαν ένα
έθνος καί
Στρατευμέναι 0' ’ένα δύσκολα πόλεμο μΙ ἕνα δυνατό
Διακήρυξη Ἀνεξαρτηκράτος ’έπρεπε v0 κονουν ἀπαραίτητα μιά
περισσότερη γαλλική
ν
δυνατό
ῆταν
000
σίας για να αποσπασαυν

ὅταν αρχισε τό
ύποοτήριξη στήν “Αμερικανική 'E110v0010011 (1100
μερικῶν διλισης
έξασφα
τῆς
σκοπό
σμένο
περιορι
τόν
1775 εἶχε
αύτοί, 1100
λόγοι
Οί
τορίο.)
Αύτοκρα
κή
καιωμάτων 0110 τή Βρετανι
ΒέΒαια ν’ 0110έποιξον ρόλο στήν ἀπόφαση τοῦ 1776, δέν πρέπει
Ἐξεταζαντας τούς
δυναμώναυν τό περιεχόμενα τῆς Διακήρυξης.
ανεξαρτησία τους
τήν
σουν
άπαιτή
να
5K0v0v
λόγους πού τούς
ινα δικαιώματα
ἀπό τήν “Αγγλία, καί έχοντας 011' ὃψη 011 10 ἀνθρώπ
, αί “Αμερικαέννοιες
στικές
ριζοσπα
πολύ
τότε
ήταν
10011110
11
καί
σμένοι ἀπό
έμπνευ
υξη
Διακήρ
στή
ησαν
προχώρ
νοί έπανοστατες
ίδονικά κοί όραμοτισμούς.
οι· ἅνθρωποι
«Θεωροὺμε ὡς αληθειες αὑτοναητες, ὅτι ὅλοι
ἀναπαλ1000
7
y5vvn01
117
ἀπό
έχουν
ὅλοι
011
γεννηθηκαν ίσοι,
10 διαὑτά
εὺοντσι
προστοτ
νά
για
λοτρίωτο δικαιώματα K01 ὅτι
0n0 ἀνθρώπους που
καιώματα 01 Κυθερνησεις συγκροτοὺνται

τῶν K0650έλκουν τη δι’κοιη ἐξουσία τους 0n0 117 00yK01085017
νωμενων».
0010 1100 έγινε τό
ME TH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ οί Ἀμερικοναί έξέφροσαν
τήν έξασφάτους,
σκαποῡ
ταῡ
καί
υς
ίδεώδο
τοῦ
α
Βοσικό στοιχεῖ
ΗΠΑ ὡς τῆς
τῶν
000110
K0110
τους
λιση τῆς έθνικῆς ἀνεξορτησίας
καί 01111000 λαούς νά
ἀνανεωτικῆς δύναμης πού θα ὁδηγήσειχ
τήν ίσότητο.
κοτακτήσουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα κοί
κι ούτή ή πίοτη 010
ΗΠΑ
τῶν
λῆς
ἀποστο
ΑΥΤΗ H ENNOIA τῆς
φώνει τίς ἀμερικανιμέλλον συνέχισε κοί μετά τό 1780 νά διομορ
διακήρυξε κι 0 πρόκές σχέσεις μέ τόν ὑπόλοιπα κόσμο. “Ὀπως
ῆταν v0 γίνουν
ΗΠΑ
τῶν
111
01100101
1‘1
σον,
εδρος Τόμος Τζέφερ
για να Βοηθήσαυν «στήν κο«ένα ύψηλό μνημεῖα K0111000651y110»
μοίρας 0' 5V0 μεγάλα ποσοστό τοῦ

λυτέρευση τῆς ἀνθρώπινης
ς έξαλλου τόνιζε 011:
κόσμου». '0 110056000 Τζών Κουίνση ’“Ανταμ
Βρίσκετοι K010nou κι
ἀν
K1
01100
«Τό επίπεδο τῆς ἐλευθερίας,
r7 ψυχή τῆς Ἀμεριαν πρέπει να φτάσει, θα παραμείνει παντο
θα συνεχίσει να
δέν
Μα
της.
εὐλογία
17
κοί
K170, 17 προσευχὴ
K1 εὔχεται την
“Ελπίζει
έψει.
καταστρ
ψαχνει τέρατα για να τα
Εἶναι 0 μαχητής κι ό
ἐλευθερία κοίτην ανεξαρτησία 05 ὅλους.
“
ὑπερασπιστὴς 110vo τοὺ ἑαυτοῦ της».

HON 200 ΑΙΩΝΑ αύτή ἠ παθητική ἀντίληψη τοῦ ἀμερικανικου
ρόλου 5x51 γίνει πιό ένεργητική, ἀλλά 0 165011101100 1100 111 στήριζε
0
“έμεινε. "E101 0 110056000 Γαύντροου Ούῖλσον διακήρυσσε 011
010x00 για τόν όποῖο οί ΗΠΑ αναμίχθηκαν στόν Α’ Παγκόσμιο Πό115110 ῆταν «ιή προστασία τῆς δημοκρατίας στόν K0000» K01 010

11501011110 14 σημεῖα του τόνιζε μέ έμφαση τή συμΒαλή τῶν ΗΠΑ
στήν ὑπόθεση τῆς ἐλευθερίας K01 τῆς αύτοδιαθεσης.
Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ έξωτερική πολιτική δέν περιέχει πάντα μόνα

αὑτά τά «διακηρυγμένα 160v1K0». 'H έκφρασή τους έν τούτοις δείχνει τήν έννοια 100 110v061K00 K01 1100065011K00 ρόλου πού οί
“Αμερικανοί πιστεύουν ότι ’έχουν ως κύρια εύθύνη 1000. Σήμερα,
ώατόσο, οὔτε αύτές 01 «0111001K50 διακηρύξεις» δέν χαρακτηρίζαυν πιά τόν «ἀμερικανικό 0K0110». M5 608150 ἀλλαγές 0 ἀκτιΒισμός τῶν ἀρχῶν τοῦ 2Οού οίώνα, Βοσισμένας σέ μιά πίοτη στό
μέλλον, έδωσε 10110 0‘ 5v0v 011110 0K11610110. 01100 01 “Αμερικανοί
πολιτικοί γύρεψαν v0 καταργήσαυν τήν ἀλλαγή μ’ έναν ξεχωριστό
φόΒα για 10 μέλλον. "Av K01 0x1 τόσα ίμπεριολιοτική κι ἀντεποναοτατική 000 0110011101000v 01 n10 σκληραί έπικριτές της, ή ἀμερικανική έξωτερική πολιτική 51100051101 0110 τήν άντίληψη πού έχει
ὼς 5111K5v100 1110 «συντηρητική 01100101111». A010 1100 έπιδιώκέι
τώρα δέν εἶναι v' ἀλλάξει τόν κόσμα ἀλλα ἀντίθετα v0 διατηρήσει
τά status quo. 01 5110v00100510 65v 51v01 εύπρόσδεκτες, οὔτε
μπαροῦν οί ΗΠΑ να κατανοήσαυν γιατί γίνονται· προκαλοῦν τόν
φόΒο. Γιά v0 διατηρηθοῦν 1'1 τάξη καί ή αταθερότητα, πού 51v01 1110
10 συνθήματα τῆς έπίσημης πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ, οί “Αμερικανοί
ήγέτες, ἀπ’ τό 1945, παρέχουν πρόθυμα οἰκονομική, τεχνική καί
στρατιωτική Βοήθειο σέ διεφθαρμένα καί κοταπιεστικά καθεστῶτα, ὑποστηρίξαντας κοί όργανώναντας 5101 0v15110v001011K50 δυνάμεις, μέ σοφή στόχο νά χτυπήσαυν (ἀκόμο K01 115 δαλοφανίες)
τα έπαναατατικα κινήματα καί v0 10 έμποδίσουν να παρουν τήν

έξουσίο μέ έπαναστοτικό ή δημοκρατικό τρόπο.
ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ συντελέσθηκε ούτή 1'1 μεταλλογή τῶν 110006001ακῶν ἀμερικανικῶν ἀρχῶν, Προῆλθε αραγε ἀναπόφευκτα έξ αἰτίας

τῶν διεργασιῷν πού όδήγησαν 1110 0110v01110K111 K01 πρόσφατα
ἀπελευθερωμένη ἀποικία μέ ἀοτοθή δημοκρατία σέ ένο πλούσια
καί πανίοχυρα έθναςς Ἠταν αύτή 1'1 ἀφ’ ὑψηλοῦ τάοη συντηρητικῆς
έπέμΒασης συνέπεια τῆς κατακτησης μεγάλης δύναμης καί πλού-

100; X10010 01101601110 0011'1 ή μεταΒαλή έξηγεῑ καί τήν ἀλλαγή τῆς
ἀντίληψης τοῦ «ἀμερικανικοῦ ρόλου». 'H μεγάλη δύναμη 00v—

560115 010Vv0 δημιουργηθεῖ μιά οϊσθηση παντοδυναμίας, 1'1 έξάπλωση τῶν ξένων έπενδύσεων καί τοῦ έμπαρίου 00v560115 010 νά

δημιουργηθεῖ ή 5111801110 v0 τσακιατεῖ καί ν’ ἀπομακρυνθεῑ ή έπανοστατική προαπτική. Σήμερα ή ἰδιαίτερη μορφή καί 1'1 ούξονόμενη
ἀναδας τοῡ ἀλλοτριωμέναυ διεθνή ρόλου τῶν ΗΠΑ δέν μπαρεῖ v0
καταναηθεῖ χωρίς ν’ άναγνωριστεῑ τό Βάρος τοῦ ψυχροῦ Πολέμου

στίς ἀμερικανικές άξίες καί στή αταδιακή ἀνέλιξη πρός μια πολιτική ένός στείρου ἀντικομμουνισμαύ. Γιατί ό ἀντικομμουνισμός
τοῦ ψυχροῦ Πολέμου ἀλλοτρίωσε σέ Βάθος τόν τρόπο λήψης τῶν
ἀποφάσεων, ἀλλά καί τή στάθμιση τῶν στοιχείων πού παίζουν

πρωταρχικὸ ρόλα 0' αύτές τίς-ἀποφάσεις. Μιά ἀριθμητικά μικρή
έλίτ συγκεντρωμένη οτήν Ἐκτελεστική έξουσίο αρχισε να χοράζει
μυστικά τήν έπίσημη ἀμερικανική πολιτική, καί προθαλλοντος τόν
«κομμουνιοτικό K1v60vo». 00101-01 51110111101. πέτυχαν τή σιωπηλή
ἀποδοχήτῆς πολιτικῆς τῆς «ιέθνικής 0000115100». 01 τελευταῖες
ἀποκαλύψεις για τή δραστηριότητα τῆς CIA K01 100 FBI 0110 τήν

«Ἀμερικανική “Ερευνητική “Επιτροπή για τίς μυστικές δραστηριότητες» (πού 51v01 γνωστή ὼς Church Committee) φωτίζαυν 00K510 11000 αύτή τήν κατεύθυνση. Πρίν μιλήσουμε για μερικές ἀπ’

αύτές τίς ἀποκαλύψεις, πρέπει πρῶτα v0 καταλάΒαυμε τίς πρόνοιες και τούς σκοπούς τοῦ ἀμερικανικοῦ συνταγματικοῦ συστήματος. Ὅταν ol λεγόμενοι «Ἰδρυτικοί Πατέρες» συνέτασσον τό
ἀμερικανικά σύνταγμα, έκιναύντο 0110 τήν έπιθυμίο νά δημιουργήσαυν ένο παλιτικό σύστημα πού v0 600105101 05 νόμους (κι όχι
ἓξρόσωπα) καί ήθελαν νά τό κατοχυρώσουν ἀπό κάθε καταχρηση
000100:
1) K080010ov100 110 έξουσίες κοί τίς ἀρμαδιότητες τῆς 0110στιονδιακῆς κυΒέρνησης K01

2) Φτιάχναντας 5V0 σύστημα ἀλληλαελεγχόμενων έξουσιῶν.
’Ἐχοντας ἀγωνιστεῖ για τήν Ἀνεξαρτησία λόγω τῶν αύθαίρετων K01

ἀνεύθυνων νόμων ταῡ Βρετοναῡ Βασιλιά κοί τῆς Βαυλῆς, οἰ Ἀμερικαναί ήγέτες τοῦ 1780 προστιαθησαν να έξασφαλιστοῦν 0n0 τήν
πιθανότητα μιάς παρόμοιος κατάστασης.

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ 011 ή συγκεντρωτική έξουσία ὁδηγεῖ στήν κατάχρηση, περιόρισαν τίς έξουσίες τῆς κεντρικῆς κυΒέρνησης K01 τῆς
Ἐκτελεατικῆς ἐξουσίας φτιαχνοντας ένα τελειοποιημένα σύστημα

«διασταύρωσης τῶν ἐξουσιῶν». 'H νέα κυΒέρνηση δφειλε v0 5v50γεῖ μέ Βάση ἀρχές, ὅπως 1‘1 «ἀρχή τῆς νομιμότητας» (1’1 κυΒέρνηση
ἐφαρμόζει τούς κειμένους νόμους πού περιλαμΒάναντοι στό σύντογμα 1'1 05 διατάγματα «καί δέν στηρίζεται στή σοφία κονενός
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προνομιαύχου» καί ή ἀρχή τῆς «λα’ίκῆς κυρίαρχίας» (πού σημαίνει
ότι ή κυΒέρνηση ἀσκεῖ τήν ἐξουσία μέ τή συγκαταθεση τῶν KU-

Βερνωμένων καί ἐλέγχεται ἀπό αὑτούς), ίδέες πού ήδη θεωροῦνται επαναστοτίκές. 'O Τζών “Ανταμς πρόσφερε αύτές τίς ἀρχές
πρίν ἀπό 200 χρόνια λέγοντας;
«“Ὀτον έγκατολείψουμε τίς ἀρχές καί τους ἰσχύοντες νόμους,
χανόμοστε γρηγορα στίς ἀγριες περίοχές τῆς φαντασίας καί
ὑπάρχει πιθανότητα να καθήσει r‘] αὑθαίρετη ἐξουσία στό θρόνα
της καί να κυΒερνήσεί μέ σιδερένιο σκῆπτρα».

ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ Βοσίζανταν ατήν πίοτη ότι oI ἀποφάσεις πρέπει νά παίρνανται ἀνοιχτα καί να εἶναι ἀντικείμενα διαλόγου. 'H
μυατικότητο έξασφαλίζει τήν ἀνευθυνότητο καί περικλείεί μία
ἀναγκαία «έὺθύνη». Πεπείσμένοι ὅτι αύτές oi πρόνοιες δέν ἀπατελοὺσαν ἐπαρκῆ τροχοπέδη ατήν αύθαίρέτη διακυΒέρνηση, oi
Ἀμερίκανοί ήγέτες, ἀκόμα ἀπό τό 1790, θέλησον να προσθέσαυν
έπίπλέον έγγυήσεις, ψηφίζοντας μία σειρά διατάξεων στό τελευταῖο ἐπικυρωμένο σύνταγμα - γνωστές ώς «Bill of Rights» ° μέ
σκαπό να προφυλαξουν τίς ἀτομικές ἐλευθερίες Kai τά δικαιώματα. Oi διατάξεις αύτές ὅμως δέν ἐξασφαλίζαν τά ἀτομικά δικαιώματα κοτα ’ένο θετικό κοί ἀπαφασιστικό τρόπο. “Αντονοκλώντας
κυρίως τούς φόΒους γιά τή συγκεντρωτική ἐξουσία παύ ὁδηγεῖ σέ
καταχρήσεις, προστιαθησαν να πετύχουν τό σκαπό τους περιορίζοντος τίς ἐξουσίες τῆς όμοσπανδιοκῆς κυΒέρνησης. “ίΞπιπλέον
για να ἐλέγξουν τή δύναμη μιάς οὑθοίρετης Ἐκτελεατικῆς ἐξαυσίας, oi δημιουργοί τοῡ συντάγματος τῶν ΗΠΑ πρόΒλεψαν τήν έγκοθίδρυση τῆς Ναμαθετικῆς ἐξουσίας, τήν καρδία τοὺ πολιτεύματος.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ oi πρόεδροι ἐξοπλίζανταί μέ τίς ἀναγκαῖες έξαυσίες
για να όδηγαῡν κοί να διοφυλασσαυν τήν ἀσφάλεια τοὺ έθνους,
ένῶ ή Ἐκτελεστίκή ἐξουσία περιαρίζεται στήν έφορμογή Kai διασάφιση τῶν νόμων ὅταν δέν εἶναι ἀρκετά ἀκρίΒεῑς. Σάν μία περαιτέρω διασφάλιση ἐναντίον τῶν καταχρήσεων τῆς ἐξουσίας oi δημιουργοί τοὺ συντάγματος ἐθέσπισαν καί τίς «ἐρωτήσεις» καί
««ἐπερωτήσεις» στό Καγκρέσσο. Τέλος, συμφώνησον ότι το Καγκρέσσο ’έχει τήν ἀπόλυτη ἐξουσία «νά θεσπίζει νόμους ὑπαχρεωτίκαύς καί κοταλληλους για να μπαίνουν σέ ἐφορμαγή»κοί«χάροξαν

τα ὅρια τῶν δικῶν τους ἀρμοδιοτήτων ἀλλα καί ὅλων τῶν αλ-

λων ἐξουσιῶν πού ἐχαυν δοθεῖ ἀπό τό σύνταγμα οτήν κυΒέρνηση
τῶν ΗΠΑ ή σέ ὁποίαδήπατε ὑπηρεσία ή ἀξίωμα». Μέ αύτές τίς
πραϋπαθέσεις oi πρόεδροι πρέπει νά χαράζαυν τόν διεθνή ρόλο
τοὺ έθναυς. “Ακόμο καί ό συντηρητικός έθνικίοτής Ἀλεξάντερ Χάμιλτον παρατηρεῖ στή διάρκεια τοὺ 1880 δτί;
α Ἠ ἱστορία τῆς ἀνθρωπίνης συμπεριφορᾶς δέν ἐπιτρέπει
σὺτή τήν ἐνθουσιώδη ἀποψη για την ἀνθρώπινη αγνότητο η
ὁποία κρίνει φρόνιμα καί σοφά να ἀφεθοῡν τόσο λεί-ιτα κοί σημαντικα ζητήματα, ὅπως οὑτα ποὺ άφοροὺν τίς πογκόσμίες
σχέσεις, στή διάθεση ένός μόνο κριτῆ, “φτιοχτοῡ” καί περιστασιοκοὺ, ὅπως θα εἶναι ό πρόεδρος τῶν ΗΠΑ».
OI ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟψΕΙΣ γιά μία σωστή καί ὑπεύθυνη διακυΒέρνηση τῶν ήγετῶν τῆς Ἀμερίκανίκῆς Ἑπαναστασης Βρίσκονταί α’
έκπληκτική ἀντίθεση μέ τή σημερίνή προχτική. Γία παράδειγμα, ή
ἀπευθείος ἀναμίξη τῆς CIA στίς ἐσωτερίκές ὑποθέσεις ἀνεξάρτητων χωρῶν (ε’ίτε μέ προξίκοπήματα ε’ίτε ἐφαδίαζαντος κοί ἐκποιδεύοντας τίς ύπηρεσίες ἀσφαλείας ἀλλων χωρῶν, εἶτε Βαηθώντας
όρίσμένα πολιτικά κόμματα ή ἀρχηγαὺς καί γενικά πρασποθῶντας
να ύπονομεύσει τήν ἀνεξάρτητη διακυΒέρνηαη αὑτῶν τῶν χωρῶν),

πλήττει τίς δημοκρατίκές ἀρχές καί δείχνει μίο περιφρόνηση για
τήν κυριαρχίο κοί τήν ανεξαρτησία μικρότερων κοί πιό ἀδύνοτων
ἐθνῶν. Τό σημοντικό εἶναι ότι ή διαδικασία μέ τήν όποία παρθηκον
oi ἀποφάσεις γίά μία τέτοια δραστηριότητα εἶναι ἐξω ἀπό τίς Βασίκές ἀρχές τοῦ ἀμερίκονίκοῡ συντάγματος. Oi ἐπεμΒάσεις τῆς CIA
ποτέ δέν εἶναι ἀποτέλεσμα ἐνός δημόσίαυ διαλόγου κοί τῆς συγκοταθεσης τοὺ Καγκρέσσου. Αὑτές oi ἐνέργειες εἶναι τό ἀποτέλεσμα μυστικῶν ἀποφάσεων πού λομΒανανταί ἀπό μέλη τῆς γραφειοκροτίας «ἐσωτερίκῆς ἀσφαλείας» (καί κατα καιρούς γίνονταί χωρίς καν να εἶναι σέ γνώση τοῦ προέδρου καί τῶν ἐπίοημων ἐκτελε-

στικῶν ὁργάνων, πού δέν τίς έχουν κάν κοθοδηγήσεί). Ἐπί πλέον
ἡ ἀπόφαση τῶν προέδρων μετα τόν Χαρρυ Τραύμον να κοθοδηγαῡν τή CIA ατή διεξαγωγή ακολυμμένων ἐπιχειρήσεων», παροΒίασε τό «Νόμα για τήν Ἐθνίκή Ἀσφαλεια» τοῡ 1947, πού δημιουργοὺσε τήν «Ὑπηρεσία “Εθνικῆς “Ασφαλείας» (National Security
Agency-NSA).At’m’1 ἀκριθῶς ή προεδρική «Χρήση» τῆς CIA ήτον μία
έλιτίοτικη περιφρόνηση στήν ἀντίπραοωπευτική κυΒέρνηση. Ἠ
προτίμηαη τοὺ Πραέδρου “Αίζενχάαυερ, ὅπως κοί τῶν διαδόχων
του, στίς δραστηριότητες τῆς CIA, έκρυθε τήν ἐπιθυμία ἀποφυγῆς
μίας μάχης στό Καγκρέσσο πού σίγουρο θα προκαλοῦσε διαφωνίες, ὅσον ἀφορά τούς ατόχαυς τῆς διοίκητικῆς πολιτικῆς,
OI AMEPIKANOI ΠΡΟΕΔΡΟΙ πήραν Eva μαθημα ἀπό τόν πόλεμο
τῆς Κορέας. 'H ἐμπλακή τοὺ ἀμερικανικοὺ ατρατοῡ σέ ἐνον ακριθό
πόλεμο μπαρεῖ να ἐχει ἐσωτερικές παλιτικές ἐπιπτώσεις. 'H ἀμεοη
στρατιωτική ἐί-ιέμθοαη ἀπαιτεῖ τήν αδεια τοὺ Καγκρέσσου καί τήν
ύποοτήρίξη τοὺ ἀμερικανικοῡ λοοὺ, ἐγώ· ή μυατικότητο ἀφαιρεῖ
οὑτή τήν ἀνάγκη. “Επιπλέον μία αδιέίσδυτική» CIA προσφέρει παλλές πιθονότητές «ἐμπλαυτίσμοὺ» τῶν τρόπων ἐπέμθοσης για τήν
«ἀλλογήιι τῆς πολιτικῆς τῶν οχετικά ἀδύνατων κροτῶν καί ἀποφεύγετοι έτσι ή ἀνογκοιότητα μίας μελλοντίκῆς ἐπέμΒασης τοῦ
ἀμερίκονικαὺ στρατοῦ. 'O ἀνταγωνίσμός μεταξύ τῆς CIA Kai τοῦ
Κογκρέσσου για τή χαραξη τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ

ἀποδυνομώνέί τίς ἐγγυήσεις πού oi συντάκτες τοὺ ἀμερικανικοῦ
συντάγματος εἶχον δημιουργήσει γιά νά ἐξασφαλιστεῖ ή ἐξουσία
ἀπό τήν αύθαίρέτη καί ἀνεύθυνη ἀσκησή της, ἀπό οὑτοοποκολαύμενες αύθεντίες. Αὑτή ή πραχτική σημάδεψε τήν έξωτερίκή παλιτίκή τῶν ΗΠΑ.
Η ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ κοταχρηση ἐξουσίας πού οημειώθηκε

ἀπό τα ἀνώτερα διαίκητίκα στελέχη τοὺ Νίξον οτήν ὑπόθεση
Watergate καί ἀκόμα oi δραστηριότητες παρακολούθησης ἀτόμων
ἀπό τό F.B.I. Kai τή ΟΙΑ, εἶχον ώς ἀποτέλεσμα τή σύστοση είδικῶν
ἐπίτροπῶν τῆς Βαυλῆς κοί ταῡ Καγκρέσσου, στίς ἀρχές τοῦ 1975,
γίά νά έρευνήσουν τίς δραστηριότητες τῶν όμοσπανδιακῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν (κυρίως τῆς ΟΙΑ, τοὺ FBI. τῆς NSA. τῆς ΟΙΑ, Kai
τοὺ IRS). Γία πρώτη φορά τό Καγκρέσσο θα μποροῡσε uv' ἀνοίξει»
τούς μυστίκαύς φακέλους αὑτῶν τῶν όμοσπανδιακῶν ὑπηρεσιῶν.’
Η ΕΙΚΟΝΑ πού Βγῆκε δέν ἦτον καί τόσα καθαρή, Σάν ἀποτέλεσμα τό καίνό έμαθε ὅτι στή διάρκεια τοὺ ψυχροῦ Πολέμου ol όμοσπανδίακές κυΒερνητίκές ύπηρεσίες παρακολουθοῦσαν τα τηλέφωνα πολιτῶν σέ μεγάλη κλίμακα ἀλλα κοί τούς “ίδίους τούς πολίτες ἀπλῶς ἐπειδή εἶχαν ἀνομίχθεῑ σέ ἀλλο πολιτίκό στρατόπεδα.
'O σκοπός αὑτῶν τῶν ἐρευνῶν δέν ῆταν νά ξεσκεποστεῖ ἠ όλαφάνερη παραΒίοση τῶν όμοσπανδιακῶν νόμων ἠ ή σχέση αὑτῶν τῶν
ὑποθέσεων μέ τήν κατασκοπείο - τή μόνη πηγή νόμιμης ἐξουσίας
αὑτῶν τῶν ὑπηρεσιῶν - ἀλλα νά παρθαῦν πρασωπικές καί έναρκες
μορτυρίες
πού
θα
μποροὺσαν
να
χρησιμοπαιηθαῡν

γιά νά ἐναχληθοὺν, νά ἀτίμασθοῦν ή να τρομοκροτηθοῦν oi διαφωνοῦντες “Αμερικανοί. Μερικοί «καλῶς σκεπτόμενοι» ΒέΒοια
“Αμερικανοί ἀφησον νά διορρεὺσουν μερικές πληροφορίες πού θα
μπαροὺσαν να προκολέσουν καπαια «ζημία» - όχι θέθοια καί έγκλημα - σέ «φίλους» (συντηρητικαύς) δημοσίογράφους Kai πολίτικούς ήγέτες. “Ἐνος είδίκός στόχος αὑτῆς τῆς πρασπαθειος ήταν ὸ
ὑπέρμοχας τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων Μάρτίν Λαὺθερ Κίνγκ, ό
νεώτερος.Ὅπως πολλοί αλλοί «στόχοί» τοῦ FBI. ό Κίνγκ ή-ταν ένοχος γιατί εἶχε παλιτικές ἀπόψεις ἀρίστερώτερες ἀπό τόν ἐξαίρετικά συντηρητίκό διευθυντή τοὺ FBI ’Ἐντγκορ ΧαὺΒερ.
ΑΡΓΟΤΕΡΑ oi έρευνες τοῦ Κογκρέσσου ἀποκάλυψον δτι ή NSA
(έχοντας τό δικαίωμα να παρακολουθεῖ συνδιαλέξεις μέ τό ἐξωτερίκό μόνα γία σκοπούς ἐξωτερικῆς κοτοσκοπείος) αρχισε τό 1967
νά παρακολουθεῖ συνδιαλέξεις μέ τό ἐξωτερικό καί τηλεγροφήματα ὡρισμένων Ἀμερικονῶν πολιτῶν καί όργανώσεων. “Ανογνωρίζοντας τήν παρανομία αὑτοῦ τοὺ πράγματος ή NSA μηχανεύτηκε
ξεχωριστές δίαδίκοσίες μογνηταφώνησης μέ σκαπό νά τήν προστοτεύσαυν ἀπό μίο δημόσια ἀποκαλυψη. Oi ἀναφορές πού συντασσονται ἀπό αὑτό τό πρόγραμμα παροκολούθησης δέν εἶχον
ἀριθμό πρωτοκόλλου αϋτε ήτον τοξινομημένες μοζί μέ αλλές

Ἐφ-Μπί-Ἄι, Β.Ι.Ἀ., Ἀστυνσμιά,
στρατός - ὅλες οἱ ἀμερικανικές
(δυνάμεις ἔξω ἀπό τό Pine Ridge.
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ἀναφορές τοῦ NSA ἀλλά δίναντον ἀπό χέρι σέ χέρί σέ εἰδίκά ἐπιλεγμένο έκτελεατικό πρασωπίκό. “’ίΞχεί σημασία τό γεγονός ότι
αὑτό τό πρόγραμμα ποροκαλουθήοεων στομάτησε τό 1973, όχι
λόγω τῆς παρανομίας του ἀλλά ἐπειδή ή πιθανότητα μίας ἀποκαλυψης στό δικαστήρια ἀπειλαῦσε να δυσφημίσει αὑτό τό σχεδία
«ἐθνικῆς ἀσφαλείας».
Η ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ τῶν νόμων καί ή πρασπάθεια νά γίνουν
«ἀνοκολύψεις» μέ ἀναρθόδοξο μέσα κοί δίαδίκοσίες μογνηταφώνήσεων χαρακτηρίζει καί τόν τρόπο έρευνας τοῦ FBI. Γνωρίζοντος
ότι oI έρευνες γιά συλλογή πληροφορίῶν καί oi ἐγκοταστάσείς μί-

τό Καγκρέσσο δέν χτυποῦσον ἀρκετά τόν κομμουνίσμό) τό FBI Kai
τό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης πρασπάθησαν να δίευρύνουν τά όριο
πού έθετε ό νόμος. Oi γραφείοκρατες τῶν ’Υπηρεσιῶν Ἀσφαλείας

προτιμοῦσαν τό πρόγραμμα τοῦ 1948, πού εἶχε ἐπίΒληθεῑ μονομερῶς, καί ἐπέτρεπε πολύ μεγαλύτερη ἐλευθερία στό FBI ἀπ’ ό,τι τό
νομοθετημένο πρόγραμμα τοῦ 1950.

“

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τό FBI. ὁλοκληρώναντος τόν «κοταλογα ἀσφαλείας» κοί τίς ἀναλογες δίαδίκοσίες, οὑσίοατικα ἀγνόησε ούτά
πού όρίζε τό Καγκρέσσο. Οὔτε καί ένημέρωσε πλήρως τόν Γενικό
Εἰσαγγελέα ὅταν ἐπινοοῦσε πρόσθετες κατηγορίες πολιτῶν πού

κροφώνων ῆταν τελείως ἀντισυνταγμοτίκές, τά στελέχη τοῦ FBI

ἐθεωροῦντα ἐπικίνδυνοι ἀπό τούς ὑπαλλήλους τοῦ FBI. Τέλος,

ἐγκαινίασον “ένα πρόγραμμα «ἐναντία στίς παρακολουθήσεις».
Πίσω ἀπ’ αὑτό τό πρόγραμμα oi πράκτορες τοῦ FBI μποραῦσαν νά
προωθοῦν «αἰτήσεις έρευνος» γιά έγκρίση ἀπ’ τόν διευθυντή τοῦ
FBI, χωρίς αὑτ-ές oi αἰτήσεις να έχουν ἀριθμό πρωτοκόλλου, γιά να

ὅταν τό 1971 τό Καγκρέσσο ακύρωσε τόν προηγούμενα νόμο του,
τοῦ 1950 (πού ἐπικὺρωνε τή δημιουργία ένός ἀναγκοστικοῡ προγράμματος προσωποκροτήσεως) ό διευθυντής τοῦ FBI Χαῦθερ
ἐπείσε τόν Γενικό Εἰσαγγελέα John Mitchell να ἐπίκυρώσεί τή

δίευκολύνετοι έτσι «ή χωρίς αγχας καταστροφή τους».

συνέχιση τοῦ προγράμματος αὑτοῦ - ὅπως τό 1943 - μέ δίοφορεὲ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, τό πρόγραμμα «ἐναντία στίς παρακολουθήσεις» δίευκόλυνε τα στελέχη τοῦ FBI νά συμμαρφώναντοι σέ πιθονές διατογές τοῦ δικαστηρίου πού θα ζητοῦσαν μία ἐρεύνα στά
ἀρχεῖα τοῦ FBI Kai ’να διοκηρύσσουν ὅτι δέν ὑπάρχει κανένα “ίχνος
παράνομης κυΒερνητικῆς δραστηριότητας. “Ἐχοντας μέ οὑτή τήν
έξυπνη διαδικασία λύσει τό πρόΒλημα μίας ἀποκαλυψης, τό FBI
έΒαλε μπρός έκοτοντάδες έρευνες. “Ὀμως τό 1966, φοθούμενος
μία πιθανή ἀποκαλυψη καί ἀνογνωρίζοντας ότι μία τέτοια ἀποκά-

τικό όναμο («καταλογος διοικήσεως» ἀντί-«κατάλογος ἀσφολείας»).
Ὀ σεΒασμός τοῦ νόμου ή τῶν νομίμων διοδικοσιῶν ούδέποτε
έπηρέασοντήν πολιτική ἠ τήν τοκτίκή πού ἀκολουθοῦσαν oi γροφείακράτες τῆς ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας. Ἀντίθετο, τό FBI Kai τό

λυψη θά ἐθετε τέρμα στή δικτατορία του (ό Χαῦθερ εἶχε φτάσεί τα

70 τό 1965, κοί ή παρομανή του στή θέση του μέχρι τό θανατό του,
τό 1972, γινόταν μέ συμΒόλαίοένός χρόνου) ό διευθυντής τοῦ FBI
ἀπογόρευσε τέτοιες ἐνέργειες στό μέλλον. Αὑτή ή ἀπογόρευση
ταῦ 1966 κάθε ἀλλο παρα ἀπόλυτη ήταν. Τό 1976, σέ μία ἀνοφορα
τοῦ Socialist Workers Party ἐναντία στό FBI, ἀπακαλύπτονταν δημόσια ὅτι πράκτορες τοῦ FBI. τουλάχίσταν μέχρι τό 1975, ιτῆραν
μέρος σέ ’έρευνες χωρίς τήν έπίσημη αδεία τοῦ διευθυντή τους.

Eire τό 1942, ε’ίτε τό 1966 ἡ τό 1975 ἠ πολιτική τοῦ FBI σχετικά μέ
τίς έρευνες δέν καθοριζότον ἀπ’ τόν σεΒασμό στούς νόμους ή στό
σύνταγμα. 'O μόνος λόγος πού τούς συγκροτοῦσε ήταν ό κίνδυνος
μίας δημόσιος ἀποκαλυψης,
OI ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΣ τῆς ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας τό πιό συχνά ζητοῦσαν να παρακολουθοῦνται ol δίοφωνοῦντες “Αμερικανοί, δχι
μόνο για να ἐναχληθοῦν, νά δυσφημισθοῦν καί να τρομοκροτηθαῦν, ἀλλα καί για να γεμίσαυν- μιά λίστο πού θα μποροῡσε νά
ἀνομοστεῖ «κατάλογος συλλήψεων». Ἔτσι, ἀγνοώντας τή νόμιμηἐξουσίαδατημένη ἀρχή, ό διευθυντής τοῦ FBI Χαῦθερ διέταξε τό
1939 τούς πράκτορες του νά συνεχίσουν τίς ἐρευνες τους, για να
ξεκαθαρίσουν ποιά πρόσωπα θά πρέπει να συμπεριληφθοῦν α’
αὑτό πού περιέγραψε σαν «κοταλογο συλλήψεων για λόγους
ἀσφαλείας». “Ἐχοντας τό 1940 πληραφαρήσει τόν προϊσταμένό του
(Γενικό Εἰσαγγελέα Ρόμπερτ Τζάκσον) γι’ αὑτή τήν παράνομη
δραστηριότητα, ό ΧαῦΒερ διατάχθηκε τό 1943 ἀπ’ τόν δίαδοχο τοῦ
Τζακσαν, τόν Φρανσίς Μπίντλ, να σταματήσει τό πρόγραμμα τῶν
«συλλήψεων γιά λόγους ἀσφαλείας». Ὑπακοὺοντας “στή διαταγή ό
ΧαῦΒερ εἶπε στοὺς πράκτορες τοῦ FBI νά σταματήσουν νά φακελώνουν τούς παλίτες στόν «κοτάλαγα τῶν συλλήψεων γιά λόγους
ἀσφαλείας», τούς διέταξε ὅμως παράλληλα να συμπληρώναυν
ἐναν ἀλλα κοταλογα πού εἶχε τήν όναμοσίο «κατάλογος ἀσφαλείας», προείδαποίῶντας τους ὅτι αὑτό τό πρόγραμμα δέν θά έπρεπε
νά γίνει γνωστό σέ κονέναν ἐξω ἀπό τό FBI, δηλαδή στόν Γενικό
Εἰσαγγελέο.
O ψΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ κοί ὴ ἀναδος στήν ἐξουσία τοῦ προέδρου
Χαρρυ Τραύμον Kai τοῦ Γενίκοῦ Εἰσαγγελέα Τόμ Κλάρκ έδωσε
ατόν ΧοῦΒερ τήν ἀναμενόμενη εύκοιρία για νά ἐξασφαλίσεί τήν
ἀδειο τῆς Ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας για τό περίφημο πρόγραμμα
του. Τό 1946 ὁ ΧαῦΒερ ἐγροψε, παραλείποντας όρίσμένα πραγματο, στόν νέο Εἰσαγγελέα για τήν ἀνογκοίότητα του, καί ’ίσως τό
1948 πῆρε στήν έπίσημη ἀδειο γίά ένα πρόγραμμα «καταλόγων
ἀσφαλείας». Ἀπ’ αὑτό τό ἐμπόδια ό ΧοῦΒερ κι ό Κλάρκ σκέφτηκον
μιά στρατηγική (τελείως “ίδιο μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Πραέδρου Lyndon Johnson για τόν Βομθαρδισμό στόν κόλπο ταῦ Τογκίναυ) πού
ἐπιθεθοίωσε τήν κυνική ἀπαψη πού έτρεφον για τήν ἀντιπρόσωπευτική κυΒέρνηση.
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ τους ήτον να ἐκμεταλλευθοῦν τό κλίμα πού ἐπακολαύθησε ὑστέρα ἀπό τήν ἐκρηξη τοῦ πολέμου καί έχοντας ἐταιμες, σέ πρώτη ,ζήτηση, μία προεδρική Διακήρυξη καί μία Ἀπόφοση
πού να προέρχεται ἀπ’ τό’Κογκρέσσο, νά ἐξασφαλίσουν ἐ κ τ ῶ ν
ὑ στ ἐ ρ ω ν ἐξαυσιοδότηση για ἐνα πρόγραμμα πού θά ἐπέτρεπε
τήν πρασωποκρατηαη. Καί όταν, τό 1950, τό Καγκρέσσο ψήφισε τό
νόμο ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας, πού ἐπέτρεπε τή θέσπίση ένός
,«Ἀνογκοστικοῦ Προγραμμοτας Προσωποκράτησης» (αὑτό ήτον
ένο μέτρα ίδιαίτερο κοταπίεστικό στό ὁποῖα ή κυΒέρνηση Τραύμον
Βρέθηκε ἀντίθετη, μέ τό ἐπιχείρημα ότι oI δίαδίκοσίες πού όρίζε

ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης θεωροῦσαν τό Καγκρέσσο σαν ἐμπόδια

στήν έπίκύρωση τῆς ἀποστολῆς πού μόνοι τους ἀνέθεσαν στούς
ἐουτοὺς τους-,τῆ διοφύλαξη τῆς «ἐθνικῆς ἀσφαλείας».
ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ δυνατό νά συμΒεῑ κάτι τέτοιο; Πῶς ἐγίνε μία ὁλόκληρη κοινωνία πού ὑπερηφανευότον γιά τόν ἰδεαλισμό της κοί τίς
ἐγγυήσεις πού πρόσφερε τό σύνταγμα της στα δικαιώματα καί τίς
ἐλευθερίες τοῦ ἀτόμου.κι ἐπεσε θύμα τῶν γραφειακροτῶν,· (Τα
προγράμματα στα όποῖα ἀνοφερθήκομε ἀποτελοῦν καπαιο καίρια
σημεῖα Kai μέ κανένα τρόπο δέν ἐξοντλοῦν τίς ποραναμες καί
ἀντισυνταγμοτίκές δραστηριότητες τῶν όμοσπανδιοκῶν γροφειοκροτῶν τῆς ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας.) Καί, ἀφοῦ oi δραστηριότη-

τες ούτές ἀποκαλύφθηκον γύρω στα τέλη τοῦ 1975 μέ ἀρχές τοῦ
1976, στήν περίαδο πού τό ἀμερικανικά ἐθνος, σέ μιά ἀτμόσφοιρο
ούτοϊκανοποίησης, τίμοῦσε τελετουργίκα τίς ἀρχές τῆς ΔιακήρυΞηςιέῆς Ἀνεξαρτησίας, γιατί δέν ὑπῆρξε μίά ἐντονώτερη δημόσια
ντί ροση;
AYTO ΠΟΥ ἀποκαλύπτουν έντανο, τόσα ό προεκλογικός ἀγῶνος
για τήν προεδρία ὅσα καί τα νομοθετήματα τοῦ Καγκρέσσαυ τό
1976, εἶναι ή οὑσίοατική ἀπουσία ε’ίτε ἐνός αἰσθήματας όργῆς ε’ίτε
μιάς Βοθύτερης ἀπαίτησης να ψηφίστεῑ ή κοταλληλη νομοθεσία
πού θα ἀπόκλειε στό μέλλον τήν ὑπατροπή παρόμοίων δραστηριοτήτων. Καθε ἀλλο μαλιστα. '0 πρόεδρος Φόρντ, ἀπ’ τή μια μερια,
ἐκμεταλλεύτηκε ἀποτελεσμοτίκα τή δολοφονία τοῦ πρακταρο τῆς
CIA Ρίτσορντ Γουέλτς γιά νά ἐμποδίσει τή δημασίευση τῆς ἐκθεσης τῆς Είδικῆς ΚοίνοΒουλευτίκῆς Ἐπιτροπῆς πού συγκροτήθηκε
γία να ἐρευνήσει τίς μυστικές ύπηρεσίες. Ἠ Βουλή, έξαλλου, φανηκε ὅτι ἐνδιαφερόταν περισσότερα να ἀποδείξει τό ζῆλο της για
τή διασφάλιση τῶν «μυστικῶν» τοῦ έθναυς, παρα νά ξεσκεπάσει
περιπτώσεις ὅπου έγινε κοταχρηση τῆς ἐξουσίας.
ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΛΛΗ μερια, oI κύριες τροπολογίες πού θεσπίσθηκον
(ῶς τή στιγμή πού γράφεται τό αρθρο αὑτό) γιά να ἀποκλεισθεῖ ή
έπανάληψη παρόμοιωνικαταχρήσεων στό μέλλον, έγινον μέ δίαικητίκά διατάγματα καί συγκεφαλαίώνανται στό έξῆς διττό σκεπτικός δτι ή μυστικότης ἀποτελεῖ οὑσίοατικα παράγοντα στήν ἀσκηση
τῆς ἐθνικῆς πολιτικῆς, καί ότι ό ἐλεγχος τῆς έκτελεατικῆς “Εξουσίας ἀναλομθάνεται ὑπεύθυνα ἀπ’ τήν ἰδία. Ἠ εἰρωνεία έδῶ εἶναι
ότι oI ποροναμίες πού ἐξονάγκοσον τό Καγκρέσσο να προθεῖ στίς
ἀνακρίσεις αύτές, προκλήθηκαν ἀπό τή δυνατότητα πού ἐχουν oi
ἀνώτεροι κυΒερνητικοί ὑπαλληλαι νά ἐνεργοῦν μέ πλήρη μυστικότητο. OI ἀνακρίσεις αύτές ἐπίθεθοίωσον, ἐξ ἀλλου, ότι oi πρό-

εδροι καί ἀλλοι ὑπεύθυνοι κροτίκοί λειτουργοί ἀπέτυχον νά ἀσκήσουν αὑτοῦ τοῦ ε’ίδους τόν έλεγχο πού θα ὑποχρέωνε τούς γραφείοκρατες τῆς ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας νά ὑπακούουν στόν νόμο.
ΤΟΣΟ ΛΙΓΑ, λοιπόν, διδάχτηκον oi “Αμερικανοί ἀπ’ τίς ἀποκαλύψεις ούτές; “Ἀς δεχτοῦμε ότι ό ἀμερίκονικός λαός διδάχτηκε ἀρκετα κοί ὅτι oi ἀκραῖες ἐκεῖνες περίπτώσεις κοταχρησης τῆς ἐξουσίας τῶν δεκοετιῶν 1950, 1960 καί 1970, δέν πρόκειταί νά ἐπαναληφθοῦν. Ὠστόσο, αύτές oi ἀκραῖες ποροναμίες δέν δικαιολογοῦνται οὑτε καί ήταν ἀπαραίτητες για τή διεκπεραίωση μίας συντηρητικῆς πολιτικῆς «ἐθνικῆς ἀσφαλείας». Στά 1976, ή κυΒέρνηση
Φόρντ καί oi γροφειοκράτες τῆς ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας, πέρα ἀπό
τό να θέσαυν κάποιους φρογμοὺς στίς χοντρές ποροναμίες, οὑτό
πού πέτυχαν εἶναι ὅτι ἐμπόδισαν ἀποτελεσμοτίκα τή θέσπιση θεσμικῶν ἀλλογῶν πού θα ἐξασφαλίζον μιά δημοκρατική ἐσωτερική
καί ἐξωτερική πολιτική.
EINAI ΘΛΙΒΕΡΟ ὅτι oi έξελίξεις αύτές ὑποδηλώνουν ὅτι oi ἀρχές
πού διομόρφωσον τό Σύντογμο τοῦ 1787 καί τή Διακήρυξη τῆς
“Ανεξορτησίας τό 1776 δέν-καθαρίζουν πιά, στα 1976, τήν ἀμερικανική πολιτική καί τίς ἐπιλαγές της. Oi “Αμερικανοί δέν φοθοῦν-
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τοι πίά τή συγκεντρωτική ἐξουσία οὑτε καί ἀποίταῦν τόν ἀναιχτό
διάλογο Kai τή συζήτηση σάν κύρια στοιχεῖα για τήν ἀσκηση μίας
δημοκρατικῆς πολιτικῆς. Οὑτε, ἐξ ἀλλου, ἀτενίζαυν πία τό μέλλον
μέ αἰσίοδαξίο καί έμπιστοσύνη, μέ τήν πεπαίθηση δτι ή ίστορία εἷναί μέ τό μέρος τους καί ότι oi δυνάμεις τῆς ἀλλαγῆς δέν εἶναι
δυνατόν νά τεθαῦν ὑπό ἐλεγχο, ἀλλα πρέπει v' ἀφεθοῡν v' ἀκολουθήσουν τή δική τους πορεία. Oi ἐπιλαγές πού δεσπόζουν σήμερα στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναί·. ὑποτογή σ’ ὅσους έχουν
ἀνάκηρυχθεῑ «είδικοί», καί πρατῐμηση πρός τή μαναλιθίκή ἀποδατικότητα ἀντί ταῦ πλουραλίσμοῦ, πού εἶναι Βασίκό χορακτηρίστίκό
τῆς δημοκρατίας.

AYTH H ΚΛΙΣΗ πρός τήν ἀποδοτικότητα Kai τήν ἐξείδίκευση,
ἀντί τῆς δημοκρατίας καί τῆς ἀνοιχτῆς κοινωνίας, δέν εἶναι μία
πορεία ἀναπόφευκτη, καθορίσμένη ἀπ’ τίς ἀνάγκες μίας πολυσύνθέτης Βιαμηχονικῆς κοινωνίας. 'H Ἀμερική πῆρε τό στροθό δρόμο,
ἐν μέρει ἐξ οίτίας ἐνός συναίσθημοτίκαῦ τρόμου ἀπέναντι στήν
ἐκφραση διαφωνίας Kai τό ἐνδεχόμενα ρίζαστταστίκῆς ἀλλαγῆς,
κοί, ἐν μέρει, γιατί προτίμησε τήν ἀσφάλεια ἀπό τήν ἐλευθερία.
Ἔνος μονίοσμένας ἀντικομμουνισμός δημιούργησε τήν πεπαίθηση
ότι ή ἀσφάλεια τῆς “Αμερικῆς θα Βρίσκότον σέ κίνδυνα σέ περίπτωση πού θα συνέθοιναν ρίζικές παλιτικές ἀλλαγές σέ μικρά καί
σχετίκά ἀδύναμο κράτη. Ἀκόμο, δτι oi ἀλλογές αύτές έπρεπε νά
έμπαδιστοῦν μέ όργανωμένη ἀμερικανική δράση πού θά ἀπαιτοῦσε, τουλαχίσταν, μίά ἐξωτερική πολιτική στρατιωτικοποιημένη καί
μυστική, τή σταθμευση στό ἐξωτερίκό μεγάλων στρατιωτικῶν δυνάμεων, τή σύνοψη ἀπείρων πολυμερῶν καί διμερῶν συνθηκῶν,
καί τή διαναμή στρατιωτικῆς Βαήθείας σέ διεφθαρμένα καί κοτοδυνοστευτικα καθεστῶτα. Αὑτή ή ἐμμονη ἰδέα συνέΒαλε ἐπίσης
στή δημιουργία ἐνός πολιτικοῦ κλίματος πού ἐνθαρρύνει τήν ὑπο-

τογή σταύς «ἀνοκηρυγμέναυς είδικαύς» νομίμοποίώντος ἀκόμα
περισσά-’τερα τήν ἀνάγκη μυστικότητας καί τήν ἀποδοχή ἐνός ἀχανοῦς, ήμιονεξαρτητου γραφειοκρατίκαῦ μηχανισμοῦ για τήν ἐσω-

τερική ἀσφάλεια, ἐνός μηχανισμοῦ πού θεωρεῖ τόν έουτό του
ὑπεράνω τοῦ νόμου καί ταῦ συντάγματος καί πού ἀντίμετωπίζει τή
νόμιμη διαφωνία σάν ἀνατρεπτίκή ἐνέργεια.
O ΒΑΘΜΟΣ στόν όποῖα αἰ Ἀμερικοναί εἶναι δίατεθειμέναί νά
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ἀμφισθητήσαυν τίς παραδοχές τοῦ ψυχροῦ Πολέμου καί vc'1 avaγνωρίσουν ότι ή υίοθέτηση τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ ἀΠὲΚλεισεγῑον
διάλογο στά μεγάλα θέματα καί τίς ἐπιλαγές πού ἐπβΕΠεινΟ 9Κολουθηθοῡν, θα καθορίσει καί τό ἀν θα ξονακερδίσουνιτην-Πιοτη
τους στίς ἀρχές τῆς Διακήρυξης τῆς “Ανεξορτησίος ’και τοιυ Συντάγματας. Oi “Αμερικανοί ἐχαυν σήμερα τήν εὑκοίριῦ, [Ἴου Τους
παρουσιάζετοί σάν πρόκληση, να ἐπονοκτήσαυν τήν αυτοπεποιθηση τῆς προηγούμενης γενίάς, τήν προσήλωσή τους στίς δημαχ
κρατίκές ἀρχές Kai να κατονοήσαυν γιατί ἀλλαί λοοι ἑπεδιωξαν
Βοθιές παλιτικές κοί οίκανομίκές ἀλλαγές. Τό ἀμερίκονιικα κοινό
θα πρέπει να ἀπαιτήσει ἀπ’ τούς ήγέτες του νά ἀκολουθησουν μία
πολιτική ἀρχῶν καί να ἀνογνωρίσουν τα όριο τῆς δυναμης κοί
ἐπιρροῆς τους στόν διεθνή χῶρο.

.

OI ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ αὑτε εἶναι δυνατόν να ἐξασφαλίσουν
τή δημοκρατία στήν ύφήλιο οὔτε νά σώσουν τόν κόσμο ἀπ’ τις
ἐπαναστάσεις (καί δέν θα ἐπρεπε νά ἐπιδιώκουν πορόμοίους στό-

χαυς). Ἔνος συνδυασμός ταπεινοφροσύνης καί ούτσπεποίθησης
μπαρεῖ να ἐξασφαλίσεί μία πολιτική ἀρχῶν, περισσότερο gaugiστίκή τόσα στό έσωτερικό όσο καί στό ἐξωτερικα,’ κατα τ v
ἀσκηση τῆς όπαίος θα ἀνογνωρίζετοί τό δικαίωμα τῶν ἀλλων κρατῶν νά μήν ἀκολουθοῦν τό ἀμερίκονίκό ποράδείγμο, Oi AIIJEleCl:
vol πρέπει να όρίσουν μέ περισσότερη [ιροσοχή κοί ἀκριθειο τι
συνιστά τήν ἐθνίκή τους ἀσφάλεια, τίς ἐπιλαγές τοῡ έθνους ταυς
Kai τίς δυνατότητές του. Τέλος, ἐπανακτώντας τήν πίοτη τους
στήν ἀξία τους ῶς πολίτες, πρέπει να ἀντιστρέψαυν τή διαδικοσιο
πού έχει πολύ πρόσφατη καταγωγή, καί κατα τή διάρκεια τῆς
όποίας ἐχουν ἀνεχθεῖ να ἀντίμετωπίζαντοί σαν ἀνήλικο παιδία ἀπό
τούς διαικητικούς ὑπαλλήλους πού ἐπιχείροῦν, μονόπλευρα, μέ
μυστικά μέσα, να ἐφαρμόσουν τίς δικές τους ἀντιλήψεις πάνω στό
θέμα τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος. Μέ τόν τρόπο αὑτό, α1 “Αμερικανοί θά τίμήσουν πραγματικα τίς ἀρχές τῆς Διακήρυξης τῆς Ανε-

ξαρτησίας καί τῆς Ἐπονάστοσης κοί μέοο ἀπ’ αὑτό τό δρόμο, θα
ξανακερδίσαυν τόν ἐνθουσιασμό πού ἐσπρωξε τόσους πολλούς να
ὑποστοῦν τίς ταλαίπωρίες τῆς μετανάστευσης γιά να δοῦν στό

ἀμερικανικά πείρομο «ό,τί κολύτερο έχει να ἐλπίζει ή ἀνθρωπότηTOM

ο

cH ἀποδυνάμωση τῶν θεσμῶν
στα πρόθυρα τοῦ καίσαρισμαῦ
τοῦ Κώστα Καλλιγα
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ μιά προεκλογική περίοδα πού κύλησε, μέσα
στῆ σχεδόν γενική ἀδιαφορία καί ἀπάθεια, αἱ Ἀμερικαναί ψηφοφόροι προσέρχονταί στίς κάλπες, στίς Ναεμὸρίαυ, για να
ἐκλέξουν τόν πρόεδρο καί ταν ἀντίπρόεδρο τῶν Ἱ-Ινωμένων
Παλιτειῶν, 33 γεραυσιαστές (δηλαδή τό 1/3 τῆς Γεραυσίας),
435 δουλευτές (16 σύνολα τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων), 14
κυδερνῆτες πολιτειῶν καί χιλιάδες ἀλλους ἀξιωματούχαυς σέ
ἐπίπεδα πολιτείας, ἐπαρχίας (κομητείας) καί δήμου.
ΔΙΑΚΟΣΙΑ XPONIA μετά τήν ἀνακήρυξη τῆς Ἀνεξαρτησίας τῶν “Ηνωμένων Πολιτείῶν, μετά τήν παλλόμενη ἀπό αἰσιοδαξία για τόν ἀνθρωπο καί πίοτη στήν ἐλεύθερη ἀνάπτυξή
του διακήρυξη, πού σταθηκε 6 θεμέλιος λίθος καί τό «δόγμα
πίστεως» μίας συμπολιτείας ἐλεύθερ(ι)ν ἀνθρώπων, οἱ ἐξωτερικοί μηχανισμοί τῆς δημοκρατίας λειτουργοῦν ἀκόμη στή μεγάλη χώρα. Ἀλλά τό ζωντανό περιεχόμενα τῶν θεσμῶν, σάν
ἐκφραση μιᾶς ἐνεργοῦ «στάσεως ζωῆς»,σαν πράξη μέ πλαστική
ἀξία, ἐχει ἐκφυλίοτεῖ καί συρρικνωθεῐ καί ή καταλίσθηση πρός
τόν καίσαρισμό - στερνή ’ἐκφραση τῶν μεγάλων πολιτίσμῶν
καί αὐτοκρατορίῶν πού φθάναυν 016 τέρμα τῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς των - ἐμφανίζεται πια ἀκατάσχετη καί ἀναπότρεπτη.
ΔΥΟ EINAI 1d σκέλη τῆς δημοκρατίας, στήν ἀκμαία καί
ζωντανή μορφή της. Τό ἕνα εἶναι τά δικαιώματα καί, αἱ ἐλευθερίες τοῦ ἀτόμου. T6 δεύτερα εἶναι 6 ἐνεργός αὑτοπρασδίαρισμός τῆς οἰκείας ἀνθρώπινης καινότητας - «διακυδέρνηση ἀπό
τό λαό καί για τό λαό», κατά τή διατύπωση τῶν ἱδρυτῶν τῆς
δαρειοαμερικανικῆς συμπαλιτείας - πού ἀποτελεῖ τήν οὐσία
τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας καί συνίσταται 011'] θέληση καί δυνατότητα, μαζί, ἐνός λαοῦ να εἶναι, ἐστω μέσα στα ὅρια τοῦ ἐφικτοῦ
καί ’όχί ἀπόλυτα, κύριος τῶν τυχῶν καί τῆς μοίρας 101). T6
πρῶτα σκέλος δίατηρεῖται ἀκόμη στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες,
ἐστω καί μέ μία ἀπαρχὴ συρρικνώσεως, ἀλλατε περισσότερα
καί ἀλλοτε λιγότερο, αἰσθητῆς. Τό δεύτερα σκέλος ὑφίσταται
τυπικά, σαν ἐξωτερικός μηχανισμός, ἀλλά έχει ἤδη κενωθεῐ
ἀπό τό μεγαλύτερο μέρος τῆς οὐσίας καί τοῦ ζωνταναῦ περί· .

εχομέναυ του.
ΣΗΜΑΔΙΑΚΕΣ εἶναι αἱ φετινές ἐκλογές για ὅσους μπαροῦν
νά διακρίναυν τῆ φυσιογνωμία μιᾶς ἀνθρώπινης κοινωνίας
σέ δεδομένη στιγμή τῆς ἱστορικῆς)διαδρομῆς της καί τήνέσώτερη δυναμίκῆ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. «Μουντή» στάθηκε ἀπό τήν ἀρχή ἓως τό τέλος της ἡ πραεκλογική περίοδος.
Ἀσταθής, ἀφηρημένη καί ἀδιάφορη ἡ ἀμερικανική καινή
γνώμη παρακολούθησε - ἤ, μᾶλλον, δέν παρακολούθησε - τούς
φραστικούς διαξιφισμαύς ἀνάμεσα σέ δυό ὑποψηφίους για τό
πραεδρικό ἀξίωμα πού ἀποτελοῦν καί αἱ δύο ἐνσαρκωση τῆς
ἀτονης καί «μουντῆς» μετριότητας. Μάταια ὁ τύπος καί τά ραδιατηλεαπτικά δίκτυα προσπαθησαν νά κεντρίσουν καί να «διαχετεύσαυν» τό ἓνδιαφέρον-ταῦ πλατύτεραυ κοινοῦ στό θέμα
τῶν ἐκλογῶν. Τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως αταθηκαν - ἴσως
για πρώτη φορά - ἀνήμπαρα νά κλανίσαυν τή μαζική πολιτική
ἀπάθεια καί. ἀδιαφορία.
OI TEAEYTAIEZ δημοσκαπήσεις, ἐπιδεόαίώνοντας ἐνδείξεις καί πορίσματα προηγουμένων, ἔδειξαν ὅτι στίς ἐκλαγές τῆς
2 Ναεμδρίου 16 ποσοστό τῆς ἀποχῆς θα κυμανθεῖ γύρω στό
50% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Περίπου 70 ἐκατ. Ἀμερίκαναί
δέν θα προσέλθουν στίς κάλπες. Πολλοί ἀπό ἐκείνους πού ρωτήθηκαν κατα τίς δημσσκοπήσείς αύτές, δικαιολόγησαν τήν
ἀρνησή τους νά ψηφίσουν μέ τήν ἀπαψη ὅτι «οἱ ὑποψήφίοι
ἀλλα λένε καί ἀλλα κάναυν» ἤ ὅτι «δέν ἐχει σημασία ποιός θα
ἐκλεγεῖ ἀφοῦ τίπατα 16 οὐσιῶδες δέν πρόκειται ν’ ἀλλάξει καί’
τά πράγματα θα ἐξακολουθήσαυν νά πηγαίνουν στραὸά».
ΑΝΗΣΥΧΟΙ ἀπό 16 1600 ἐκτεταμένο - ἀληθινα πρωταφανές
- αὐτό φαινόμενα ἀποκαρδιώσεως καί ἐλλείψεως ἐνδίαφέραντος για τά καινά, παλιτείαλόγοι καί. καίνωνιῖολόγαι κινητοπαιήθηκαν γιά ν’ ἀναζητήσαυν καί να δραῦν τή Βοθύτερη αἰτιολογία του καί, ὅπως φαίνεται ἀπό 1d σχετικά δημοσίεύματα τοῦ
ἀμερικανικοῦ καί εύρωπαϊκαῦ τύπου, ἀποδίδουν τό φαινόμενα
σέ τρία κύρια αἴτια.
Ο ΤΟ ΠΡΩΤΟ εἷναι 16 γεγονός ὅτι, ἔπειτα ἀπό πολλα χρό-
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συντεταγμένες έξαυσίες, πρασωπαπαγῆ κριτήρια καί καταστασείς, πτώση τῆς παιατίκῆς στάθμης τῆς δημόσιος ζωῆς καί τῶν
πολιτικῶν προσώπων, ἀποδυνάμωσή θεσμῶν. καί διαχυτο 11iσθημα ματαιότητος καί τροπή πρός ἐναν καθημερινό 111115211111σμό) εἶναι εἰκόνα «ίζηματαποίήσεως» καί παρακμῆς. Εἶναι f]
εἰκόνα τῆς Ρώμης τῶν καίσαρων - καί ὅλοιν τῶν Ιιίεχ-ἀ“ι.ιοι· αὐτοκρατοριῶν καί παλιτιστικῶν μονάδων στή στερνή. «(1111611τωμένη» φαση τους. Ἡ εἰκόνα τῶν γεροσμένιον ζιειντανιῖιν ὁργανισμων
1Q

Σέ λίγες μέρες Θά γνωστοῦν τά ἀποτελέσματα τῆς ἐκλογικης αναμέτρησης τῆς 20: τοῦ ΝοέμΒρη. Τά προγνωστικά πάντως δείχνουν ὅτι προηγεῖται 6 ὺποψήφιος τῶν
Δημοκρατικῶν, Τζίμμυ Καρτερ. “Ασχετα παντως μέ τό ἑκλογικό ἀποτέλεσμα, ὴ ανάλυση τοῦ καθηγητή Stanley
Aronorirx εἶναι διαφωτιστική για τη φυσιογνωμία τοῦ
“Αμερικανοῦ πολιτικοῦ αλλα καί γενικότερο για τό χαρακτήρα τῶν πολιτικῶν ἀγώνων στίς ΗΠΑ.
‘0 Sr. Aronovits εἶναι Βοηθός καθηγητής στό City University τῆς Ν. “Υόρκης καί διδάσκει σήμερα στό αγγλοἀμερικανικά τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Παρισιοῦ
(Vincennes).
T6 δημοσίευμα πού ακολουθεῖ εἶναι μέρος άπό μεγαλύτερο αρθρο ποῦ δημασιεύτηκε στόν Monde Diplomatique.

T6 φαινόμενα Καρτερ
τοῦ καθηγητῇ Στανλευ Αρονοθιτς

.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ τίς πιό δοκιμασμένες παραδόσεις, 6 K. Καρτερ
παρουσιάζει σαν ἀρετή τήν πολιτική του παρθενικότητα, χωρίς νά
φοθάται πῶς έτσι σκοντάφτει πάνω στήν καλά ρίζωμένη ἐκείνη
πρόληψη, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ή τέχνη τῆς διακυΒέρνησης δέν
ἀποκτίέται παρα μόνα στό τέλος μίας μακριᾱς μαθητείας. Γι1 αὑτόν

περιοχές 1106 ζοῦααν ναι ἐρημώνονται, κι ἐκαταμμὺρία ἀπ’ αὐτούς
άναγκάστηκαν νά μεταναστεύσουν, ψαχνοντας για μία καινουρία

ζωή ή για πιό εὑνοϊκό περιθαλλον.
Κατ’ εἰκόνα τοῦ «νέου Νότου»

ή πολιτική δέν εἶναι καθόλου Eva: ίδιαίτερσς προορισμός. Θέλει νά
φτάσεί στό πιό ψηλό δημόσια λειτούργημα, ἀλλά ή έττιτυχία του
προέρχεταί κατά Eva μεγάλα μέρος ἀπό μίαν ἀρνηση τῆς λειτουργικότητας. Σ’ αὑτό τό σημεῖα δέν κανεί τίπατε ἀλλο παρα ν’ ἀκολουθεῖ τό δρόμο πού τοῦ χάραξε 6 προκατοχός του κυθερνήτης

Η ΡΙΖΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ τοῦ “ίδιου τοῦ Νότου, εἶναι ἰ’σως τό πιό

ζωντανό παράδειγμα αὑτῆς τῆς ἐξέλιξης πού χαρακτηρίζει σήμερα
δλ τ’ u'.) 0.
1·Ιί1 ὑᾞτέιθὲος σκῇτάζε-ται λίγο - λίγα 61116 μεγαλα συγκρατήματα,
τῆς πολιτείας τῆς Γεωργίας Lester Maddox, 1106 ήταν, σαν κί a6γιγαντίαῑα ἐμπορίκά κέντρα Kai ἐργαστάσια πού τήν παραμαρφῶτόν, “ένας απλός ἐπιχείρηματίας χωρίς πολίτικό παρελθόν.
νουν, καί 01 ἀγρότες αφήναυν τή γῆ, πηγαίνοντας νά ψαξοαν για
Ὀ κ. Καρτερ αὑτοδίαφημίζεται ὅτι έχει ρίζα αγρότη (έτσι τουλαδουλεία στό Βορρᾱ ή στίς μεγαλες πόλεις ταῦ Νότου. Ἔδω καί
χίστο ἰσχυρίζεται). Στήν ἀμερικανική παράδαση ὴ ἔννοια τῆς καινόκάμποσες γενιές πολλαί κάτοικοι τοῦ ἀγροτικοῦ Νότου δοκίμοισαν
τητας εἶναι στενά δεμένη μέ τήν αγροτική ζωή, πραγμα πού έξηγεῑ
τήν ὁδυνηρή ἐμπειρία τῆς αναγκαστικῆς μετανάστευσης, που γί’
γιατί έγινε τό σύμθολο τοῦ «μικροῦ» πού όρθῶνεται ἐναντίον τῆς
αὐτούς ἐσήμαινε μία θαθιά προσωπική ρήξη. ‘O K. Καρτερ, που
γραφειακρατικῆς μηχανῆς τῆς κυθέρνησης ή τοῦ κόμματος. Περικολακεύεται νά λέεί ὅτι δέν εἶναι παρά ένοις απλός φυατικοκαλλιερτρίγυρίζεταί ἀπό ἕνα ὁλόκληρα σύστημα σημείων καί συμθόλων γητής, ένσαρκῶνει τό θαθὺ συναίσθημα ὅλων τῶν Ἀμερίκανῶν,
πού ἐπικαλοῦνται τήν ἐπιστροφή τῆς Ἀμερικῆς στίς μικρές αὑτό- πού κι αν ἀκόμα δέν έχουν καλλιεργήσει τό παραμικρό κόμματι
νομες κοινότητες, ὅπου ἐκτιμοῦσαν πάνω ἀπ’ ὅλα τήν ατομική
γῆς, αποθλέπαυν στήν ἐλευθερία καί τήν ανεξαρτησία πού ἀντιἀξία, Kai πού oi σχέσεις τους μέ τήν όμοσπανδιακή κυΒέρνηση
προσωπεύει, γί’ αὐτούς, ή αγροτική παραδαση. Oi έργάτες δεν έξήταν πολύ χαλαρές καί ταυτόχρανα πολύ ανταγωνιστικές.
αναγκάστηκαν, ὅπως πολλοί χωρικοί, στή α-ίταρακτίκή ἐγκαταΛΙΓΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ αν ή παλία αὺτή ούταπία δέν ῆταν παρα μία λειψη τῆς γῆς τους, ὅμως πολλοί ζοῡν ἀπό πολλα χρόνια μία περιψευδαίσθηση πολύ ἐφήμερη στήν ἱστορία τῶν Ἠνωμένων Πολιτεί- πλανώμενη ζωή ξερίζωμένων, ἐξ αἰτίας τοῦ κινητοῦ χαρακτῆρα
ῶν. “Η οὑσία εἰναι να καταλάθει κανένας τήν έλξη πού ἀσκεῖ πάνω ἑνός μεγάλου αριθμοῦ πολεμικῶν θιαμηχανιῶν, τῆς συνεχοῦς
σταύς μέσους Ἀμερικαναύς αύτή ή ζωή ἰδανικῆς κοινότητος, σέ
μετακίνησης ἀπό περιοχή σέ περιοχή πολλῶν αλλων ἐπιχειρήσεων,
μία ἐποχή πού δυνάμεις κοινωνίκές καί οίκανομίκές, απρόσωπες,
καί τῆς ἀνανέωσης τῶν πόλεων, 1106 106: δίώχνεί κάθε τόσα ἀπα
ὑπασκάπτουν ἀδυσώπητα τά δικαιώματα τοῦ ἀτόμου καί τίς ἀποτίς συναικίες τους. Αὺτή ή συνεχής άποδιάρθρωση εἶναι άμεαα ἐ-ξλαύσεις τῆς ζωῆς του. 'H όμοσπανδιακή γραφειακρατία τούς φαίαρτημένη, στα ματια τους, ἀπό τήν πολιτική τῆς όμοσπανδιοκῆς
νεται γίγαντίαία, ὑπερτρσφική, ἀπόλυτα ανεξέλεγκτη. Παρα τίς
κυθέρνησης. Καί 6 K. Καρτερ τούς ὑπόαχεται ὅτι θα τούς προστακριτικές τοῦ προέδρου Φόρντ πρός αὑτή τήν κατεύθυνση, καμιά
τέψει ἀπό τό ποδοπάτημα μίας ανῶνυμης γραφειακρατίας.
μείωση τοῦ ὸμοσπονδιακοῦ πραϋπολαγισμοῦ δέν πραθλέπεται στό
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΝΗ μέ τήν ὁποία 0i ὑπεύθυνοι τῆς ἐκλαγικης
κοντινό μέλλον. Θεωρώντας καύχημα του τό δτι ποτέ δέν ἀνῆκε
καμπανίας τοῦ K. deT5p προσπαθαῦν νά τόν ξεχωρίσουν ἀπό τα
στήν όμοσπανδίακή γραφειακρατία καί τό δτι δέν διατηρεῖ μέ τήν
ὸμοσπονδιακά πραθλήματα καί ἀπό τήν ὑπόλοιπη πολιτική του
κεντρίκή κυΒέρνηση παρα μακρινές καί καθόλου θερμές σχέσεις, 6
κράτους, δέν ὑπάρχει ἀμφιθολία ὅτι εἶναι κι 0616: μπλεγμένος 0’
K. Καρτερ ἀγγίζεί Βαθίά τήν ψυχή τῶν Ἀμερικονῶν, πού αντιδροῦν
αὑτά 61111): όλοι, ὂντας 6 κυΒερνήτης μίας μεγάλης νότιος Πολιτείἐντονα στίς ἐπεμΒασείς πάνω στήν ἀτομίκή ζωή καί όνειρεύονται
ας, πού μέ τόν εὑρύτατο ἀγρατικό τομέα της έξαρταται ἰδιαίτερα
νά ζοῦν d έναν κόσμο ὅπου τό κάθε ἀταμο δέν θα ήταν ὑποταἀπό κάθε εἴδους δμοσπονδιακά προγράμματα, καί ποῦΙΤαυτΙόγμένο στήν ήλεκτρονική έπίτήρηση.
’
χρονα εἶναι πεδία ἀνά-πτυξης μιᾱς σημαντίκής θιαμηχανίας η ὁποία
O K. KAPTEP δέν χάνεί εὐκαιρία να καταγγέλλει, στίς πρακριματιὑποχρεώνει σέ δεσμούς λίγα πολύ διαρκεῖς με την δμοσπονδιακη
, μ
κές έκλογές, τούς ἀντιπάλους του δημακρόίτες, ότι δλοί τους ήταν,
κυΒέρνηση καί τή μεγάλη Βίομηχανία.
σέ διαφορετικό θαθμό 6 καθένας, ὄργανα τῆς όμοσπανδιοκῆς
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ εἶναι ἰδιαίτερα αντιπρασωπευτικη αυγραφειακρατίας. "Av 16v πιστέψουμε, ὅλοι τους ἐχουν Eva μεγάλα
τοῦ παύ όνομαατηκε ὸ «νέος Νότος», γίά v61 σημειωθεῑ τό πραμέρος τῆς εὑθύνης για τή σύγχυση πού Βασιλεύει στήν Οὑάσίγκταν
οδευτικό πέρασμα τῆς περιοχῆς ἀπό τό μίσαφεουδαρχικό στάδια
ἐδῶ καί εἰκοσι χρόνια. Πονταρει πάνω στίς μεγαλες ἀλλαγές πού
τῶν μεγάλων φυτειῶν, τῶν φτωχῶν μικρο-ὰγροτῶν καί των σπαρἀναστάτωσαν τήν καθημερίνή ζωή τῶν μέσων Ἀμερικονῶν ὑπαχαιωμένων πολιτικῶν μηχανισμῶν, ποῦ ἐπέτρεπον σταύς τοπικούς
δείχνοντας μίαν έμμεση σύνδεση ἀναμεσα 0’ αύτές τίς αλλαγές καί
δυνάστες να θασιλεύουν, στό στάδια μίας σῦγχρονης Βιαμηχονικῆς
τήν πολιτική τῆς όμοσπανδιοκῆς κυΒέρνησης, σέ όρίσμέναυς τοπεριοχῆς ὅπου oi μεὙάλες ἐταιρίες όργανῶνουν τήν παραγωγή σε
μεῑς. Ὀ K. Καρτερ δέν δίνει καθόλου συγκεκριμένα παραδείγματα μεγάλη κλίμακα καί ή αγροτική καλλιέργεία ἐχεί γίνει κί αύτή μία
για νά στηρίξει τήν άποψή του, ὅμως ὅλοι 01 Ἀμερίκανοί ξέραυψ μεγάλη Βιαμηχανία. 'H πολιτεία τῆς Γεωργίας ἐπωφελήθηκε πολύ
ότι ή φυσιογνωμία τῆς χώρας τους ἀλλαξεῑ εἶδαν τίς κοινότητες
ἀπό τή μαζίκή ἐπέκταση τῶν πολεμικῶν θιαμηχανιῶν κατά τή διτους να διαλύονται, τίς συναικίες τους να καταστρέψονται, ιίς
άρκεια τοῦ δεύτερου παγκσσμίαυ πολέμου. “Ηταν λογίκό ότι πολ20
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κή πάνω ἀπό τή
ἰδιωτι
τήν
θαζει
ότι
ός
τερ προέρχεται ἀπό τό γεγον
ἀτόμου πάνω ἀπό
δημόσια ζωή, καί τίς ἐσώτερες πεποιθήσεις τοῦ
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ου, ή τύχη ταῦ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμ
κλωστοῦφανταυρΝότου εἶναι στενά δεμένη μέ τήν ἐξαπλωση τῆς
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γῆς. Ὀ K. Καρτερ
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«νέου Νότου», πού τό
εἶναι Eva προῑόν τῆς ἀνοδικῆς ἐξέλίξης τοῦ

τή γέννησή του
ἀρχικό του ξεκίνημα σχεδόν συνέπεσε, ἀλλωστε, μέ
(ἔχει ἡλικία πενήντα ἑνός χρόνων).
στίς διακινήΗ ΑΝΟΔΟΣ τοῦ Τζίμμυ Καρτερ ἀντίσταιχεῖ, ἀκόμα,
τῆς τελευια
διάρκε
στή
Νότο
τό
ασαν
ἐπηρέ
πού
σμοῦ
σεις πληθυ
πτώσης
ῆς
καθαρ
δο
περίο
μία
ἀπό
α
ταίας εἰκοσιπενταετίας. “Ύατερ
ρη μεταμόρτῆς δημόγραφικῆς καμπύλης, όφειλόμενης στή γρήγο
τή γῆ έκαταμφωση τῆς αγροτικῆς τῆςνολογίας, πού ἐδίωξε ἀπό
(κυρίως μαύς
έργατε
ς
ίσθιαυ
ήμερομ
καί
μύρια μικροκαλλιεργητές
τῆς Γεωργίας,
ρους), ή ἐκθιομηχανιση καί ή ἀνάπτυξη τῶν πόλεων
Νοτίοδυτιτῆς Φλόριδας καί ἀλλων Πολιτειῶν τοῦ Νότου καί τῶν
κατοίκους
ριαυς
α
καινού
μμύρι
ἐκατα
πίσω
ν
κῶν περιοχῶν, ἐφερα
ένων Πολι(κυρίως λευκούς). Ἐνῶ ἀλλες περιφέρειες τῶν “Ηνωμ
παραμένουν
τειῶν παρουσιάζαυν καθαρές ἀπώλειες πληθυσμοῦ ή
τῆς δεἀρχή
,τήν
από
η
αὑξησ
ια
τεράστ
μία
εἶχε
στασιμες, 6 Νότος
καετίας του “50.

τῆς οἰκονομίας
ΔΕΝ EINAI ΠΙΑ ή τελευταία φεουδαρχική νησῖδα
ἀπ’ δλες τίς
εἶναι,
Νότος
ό
α
σήμερ
ιῶν;
Πολιτε
ένων
τῶν “Ηνωμ
ρη Βιαμηγρήγο
πιό
τήν
ει
γνωρίζ
περίοχές τῆς χώρας, ἐκείνη πού
περίοχές πού
χανική ἀνάπτυξη, ἀντίθετα μέ τίς Βορείο-ἀνατολικές,
6 πληθυσμός
Βυθίζονται στό μαρασμό. Ἀπό τό 1960 ῶς τό 1970
Βιαμηχανία
στή
όληση
ἀπασχ
ἡ
Kai
23%
τοῦ Νότου αὑξήθηκε κατα
ο τῶν Πολίκατα 43.3%, ἐνῶ ἐλαττώθηκε κατα 13,7% 016 σύναλ
τειῶν

τῆς λεγόμενης

«μεσα-ἀτλαντικῆς»

ζώνης,

ἀναμεσα

στίς

Ἀκόμα κι ἀν
ὁποῖες ή Πενσυλθανια καί ή Πολιτεία τῆς N. Ὑόρκης.
τό συνδικαεἰναι ἀλήθεια ότι ol χαμηλοί μισθοί καί τό μίκρό ποσασ
χῆς
λισμοῦ ἀποτελοῦσαν τήν κυριότερη ἐλξη τῆς γενέτειρας περιο
κατα
μέσα
τό
,
Βαρρά
τοῦ
χανων
Βιαμη
τῶν
ματια
τοῦ κ. Καρτερ στα
καί δεκεφαλή είσόδημα παρουσίασε μία θεαματική αὑξηση ἐδῶ
καπέντε χρόνια.
ή εἰκόνα
O ΝΟΤΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ σήμερα στή θλιθερ
ίας τοῦ '30,
πού ἐδινε γί’ αυτόν μία δρίσμένη λαγοτεχνία τῆς δεκαετ
, Τό μίὅπως τά μυθιστορήματα τοῦ Erskin Caldwell (Καπνοτόττια
ίωμέναυ
ἐξαθλ
τοῦ
μύθο
τό
ίζαν
διαιών
πού
Θεοῦ),
τοῦ
ι
κρό χωραφ
ἐνός χωλευκοῦ, πού σαπιζε μέσα στήν παράγκα του ατήν ἀκρη
ματόδρομαυ.
διο αὑτή
ΚΙ ΟΜΩΣ 6 K. Καρτερ ἀποφεύγει να πεταξει στα σκουπί
ρηταρική τοῦ
τήν ἀρχαίκή εἰκόνα. Υίοθέτησε τήν πατροπαράδοτη
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έπαρχίῶτη πολιτικοῦ, τοῦ διαπατισμέναυ ἀπό τή Βίθλα, 1106 φέρνει στό νοῦ τή μορφή τοῦ δημαφιλαῦς κυΒερνήτητῆς Λουϊζιάνας
Huey Long. δολοφονημένου τό 1935, 111 στιγμή 1106 ξεκινοῦσε για
τήν κατακτηση τῆς προεδρίας. ψηλός, τυλιγμένος στίς πτυχές τῆς
σημαίας τοῦ λαϊκισμοῦ, ὅλας φωτια ἐναντίον τοῦ «New Deal» Kai
τῆς αὑξανόμενης δύναμης τσῦ Φρανκλιν Ραῦζθελτ, ἀσκοῦσε στήν
Πολιτεία του Eva εἶδος καλακαγαθης δικτατορίας, ὅμως τό στύλ

ταυ ῆταν αποφασίοτικά λαῑκίστικό. “Ακολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ Tom Watson. 6 Huey Long αναφερόταν συνεχῶς στή ΒίΒλο
καί στή χριατιανική διδασκαλία καί παρουσιαζονταν σαν συνήγορος τῶν «ἀπλῶν ἀνθρώπων», ἐναντίον τῆς διεφθαρμένης κεντρικῆς

ίαικηαης.
O K. KAPTEP δέν κανει τίποτα ἀλλο παρα να ακολουθεῖ τό δρόμο
πού τοῦ ἐχουν χαραξεί. "E101, προτίμάεί νά διαλογίζεται καί νόι
«ζητάει συμθουλές 6116 τόν Κύρια» παρά να ἐπεξεργάζεταί Eva
καταστρωμένο πρόγραμμα. Ἀρνίέται v6 16 κανει αὑτό, αλλωστε,
ἐπειδή γι’ αὑτόν τα παραδασιακά προγράμματα δέν εἰναι παρά
παγίδες για ήλίθιους στίς όποῖες «δέν θα ῆταν τίμιο» v6 καταφύγεί.

Μπορεί ἀκόμα v6 ἀγνοεῖ ἐπιπόλαία τα περισσότερα μεγάλα ζητήματα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ἐπειδή πρόκειταί για προθλήματα
1106 αφσροῦν πολύ λίγο έναν απλό φυατικοκαλλιεργητή ὅπως αὑτός. Καί ὅλα 16 ὑπόλοιπα, τό ἰδία...

O K. KAPTEP AEN KANEI 1Tap6 μία μόνη παραχώρηση 016v μοντερνιαμό, υἰοθετώντας μία συμπεριφορα όχί έκδηλωτική, 1106 δέν
πολυσυνδυάζεται μέ τήν πατροπαραδοτη εἰκόνα τοῦ παραφορου
καί κραυγαλέου πολιτικοῦ τοῦ Νότου. “Αντίθετα μέ τούς διάσημαυς πρακατόχους του, ἐχεί περισσότερα τό ὕφος ἑνός Κέννεντυ
παρά ἑνός ἱεροκήρυκα 1'1 ἐνός ἐπαρχιακοῦ ρήτορα. Μοιαζει περισσότερο μέ ἐ’να μαντέρνο στέλεχος, χωρίς τό τεχνοκρατίκό λεξιλόγιο.
'H φυσιογνωμία του δείχνει εἰλικρίνεια, ἰδεαλισμό καί μετρίοφροσύνη. ’“Ομως καταφέρνεί να δώσει σταύς «άπλοὺς ἀνθρώπους» v6
καταλαθουν καθαρά, πῶς μπαρεῖ να κυθερνήσει για λογαριασμό
τους, γιατί στό Βάθος εἰναι 1116 πολύ ένας ἀπλός ἐπίχειρηματίας
παρα ένας γραφεισκρατης ή ’ένας πολιτικός. A6111 ή σύγχυση ἀπό

106 Φρανκλιν Ρδῦζθελτ ἐγίνε κάτω ἀπό ἀναλογες συνθῆκες. Ἀντιμέτωπας μιᾱς αίκονομικῆς κρίσης μέ κολοσσιαῑες διαστάσεις, ὸ

Ρούζθελτ αρκέστηκε v6 ἐπαναλαΒει μερικά ἀρθρα πίστης καί v6
ὑποσχεθεῑ μία κοντινή λύτρωση α’ Eva ἐθνος ὑποναμευμένο ἀπό τή
στέρηση καί τήν ἀργή. ”Ομως, κι αν ἀκόμα 6 Ροῦζθελτ δέν εἶχε μία
πολύ καθαρή θεώρηση τῆς οἰκονομικῆς ἀνόρθωσης, όταν ἐκανε
τήν πρώτη του καμπανία για τήν προεδρία, ή ἐντολή του ῆταν καθαρά δεμένη μέ τή λύση μερικῶν συγκεκριμένων καί πολύ καθορίσμένων προΒλημά-ιων. "Av δέν πετύχαινε v6 ἐλαφρώσει ἀπό 16 66oava ἐκαταμμύρια ανέργους, καταστρεμμέναυς ἀγρότες ’καί χρεοκοπημένους μίκραεπιχειρηματίες, δέν ταῦ ἐμενε παρα v6 παραιτηθεῖ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ σαραντα χρόνια πέρασαν ἀπό τότε καί ή
Ἀμερική δέν ἐχει ἀκόμα πετύχει να θεραπευτεῖ ἀπό τίς’ κοινωνίκές
καί οίκανομίκές ἀρρώστιες της. 'O ἐχθρός εἰναι λιγότερα όρατός
παρά ποτέ. Τό ζήτημα δέν εἶναι πίά σήμερα «v6 ξαναμπεῖ ή χώρα
στή δουλεία»; Παρά τό ψηλό ποσαστό ανεργίας, οἰ περισσότεροι
ἀπό τούς λευκούς νέους 1106 μπαίνουν στόν καίνωνικό στίθο, θρί-

σκουν δουλεία. 'H ἐπιτυχία τοῦ κ. Καρτερ πρέ-πει v6 ἀποδοθεῖ στό
611 καταλαθε τή νέα ίδεολογική κρίση πού συνταράξει σήμερα τήν
“Αμερική, πραγμαπού τοῦ ἐπέτρεψε v6 K6v51 νά γεννηθεί μέσα
σταύς Ἀμερίκανούς 1‘1 ἐλπίδα 611 ή προσωπική του παρέμθαση θα
θεραπεύσει τά ἠθικα καί πολιτιστικα δεινά 1106 προέρχονται ἀπό
μία μαζικοποιημένη κοινωνία.
ΔΕΝ EXEI ΠΟΤΕ φανεῖ ὑποψήφίας για τήν προεδρία πού v6 χρησιμοποιεί 0' αὑτό τό θαθμό τούς μύθους καί 16 σύμθολα για να
κερδίσει τήν εὑναια τῶν μαζῶν. Ὸ κ. Καρτερ μυστίκοποιεῖ τήν κοινωνίκή καί οἰκονομική πραγματικότητα καί τήν ἀνάγει σέ ήθικα καί
θρησκευτικα σύμθολα. Ἔκφραζει E101 μία πεποίθηση ἀπλωμένη
λίγα-πολύ 0’ ὅλη τή χώρα, σύμφωνα μέ τήν ὁποία oi λύσεις στα
τεράστια προθλήματα τῶν “Ηνωμένων Παλιτειῶν δέν θα θρεθοῦν
στίς ίδεολογίες καί 16 προγραμματα; Μόνο ένας νέος «ἀρχηγός»

πού έχει κρατηθεί μακρία ἀπό τό θάλτο τῆς δημοκρατίας θα ἐλαφρώσει τή χώρα ἀπό 16 δεινά..

έπάλληλες εἰκόνες εἶναι 1106 16v κανεί τό πρῶτα δεῖγμα ἐνός νέου
ε’ίδους Ἀμερικανοῦ πολιτικοῦ; τοῦ λα’ίκόφρονα τῆς δεξιάς.

Ὀ «Καρτερισμός»

Στό ὅνομα τῆς καθαρότητος τῆς φυλῆς

O TZIMMY KAPTEP ἐπωφελήθηκε ἀπό τήν καταρρευση τῆς δημοκρατικῆς παραταξης καί τήν ίδεολογική της χρεοκοπία για v6
δημίουργήσει μία μαζική θαση, ξεκινώντας ἀπό τήν προσωπίκή
του ἐπίθολή. Ἐξαναγκασε τόν κομματικό μηχανισμό να γονατίσει
μπροστα του. Ἡ ἐμφανίση τοῦ «καρτερισμαῦ» ἀνοίγει μία καινούρια ἐποχή για τήν ἀμερικανική πολιτική. 'O Kévv5v10 εἶχε Eva
στύλ, μία προσωπικότητα ἐκτός συναγωνισμοῦ, ὅμως ῆταν πολύ
στενα δεμένος μέ τή φίλελεύθερη πτέρυγα, για να πάρει μέ τό μέρος του τα συντηρητικα στοιχεῖα. 'O “Τζόνσον θα αποδειχτεῖ στό

Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ δημιούργησε μία συμμαχία νέου 161106: για πρώτη φορά ὑστέρα 6116 16v Watson Ιένας πολιτικός τοῦ
Νότου κερδίζει ούσιαστικα στηρίγματα στό ἐκλογίκό σῶμα τόσο
τῶν μαυρων ὅσα καί τῶν λευκῶν. Γιά να τό πετύχει αὑτό, 6 K. Καρτερ χρησιμαπαίησε μία φόρμουλα καταπληκτικῆς αφέλειας; γ 1‘
6616v αἰ Ἀμερικανοί πρέπει νά εἰναι ἴσοι στό
φυλετι K6 διαχωρίσμό . Παρα τό 611 66111 ῆ ἐπινόηση εἶναι
σέ προφανῆ αντίθεση μέ τό πνεῦμα τῆς περίφημ ης απόφασης πού
ἑκδόθηκε τό 1954 ἀπό τό Ἀνῶτατο Δικαστήρία, σύμφωνα μέ τήν
όπαία 1‘1 μόνη ἐπιστημονικα καί ήθικα ἐγκυρη Βάση τῆς ἰσότητας
ήταν ή φυλετικῆ ἐνσωματωση, ό κ.Καρτερ φαίνεται 611 ἐξασφαλισε
τήν ύποοτήρίξη τῶν μαύρων 01 6110101 ’ἀπέρριψαν τίς προσ-παθειες
τῶν φιλελευθέρων ὑπέρ τῆς ὲνσωματωσης (για λόγους 1106 καταλαθαίνεί κανείς εὑκολα κάτω ἀπό τό φῶς τῆς θλίθερῆς ἀποτυχίας
τῆς σχαλικῆς ἐνσωματωσης).
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΩΣ ἐξασφαλιζε καί τήν ύποοτήρίξη τῶν λευκῶν,
1106 θλέπαυν στή οχολίκή έναωμάτωση μία νέα ἀπειλή για τήν
6116qu τῶν κοινοτήτων τους. Βαφτισε τή θεωρία του μέ τό όναμα
«καθαρότητα τῶν φυλῶν» θέλοντας έτσί v6 Βεθαιώσει 611 σέθεται
τήν αὑταναμία καί τήν ἀκέραιότητα τόσα τῆς μαὺρης 600 Kai τῆς
λευκῆς φυλῆς. Αὑτό εἰναι, χωρίς αμφιθολία, 1106 τοῦ ἐξασφαλισε
ἀνέλπιστα ἐρείσματα στήν Πολιτεία τῆς Πενσυλθανίας, παραδοσίακα φιλελεύθερης, καί στό συντηρητικα Τέξας, ὅπου νίκησε τό χαϊδεμένο παιδί τῆς Πολιτείας, τόν γερουσιαστή Lloyd Benson.

τέλος v6 εἰναι, στό Βάθος τῆς καρδίας, ἐνας πραγματικός φιλελεύ-

θερος. Ἴσως ό κ. Καρτερ να ἀντιπρασωπεόει τήν καταληξη ἐνός

όνείρου πού εἶχε χαίδέψει ὸ Ρ. Νίξον τίς τελευταῖες μέρες τῆς Βασιλείας ταυ; τό ὁνειρα μίας ἐξουσίας ἀπόλυτης καί χωρίς 6p16.

Μεταφραση Πάνου Πετρίτη

EBIIKH ᾹΙΕΑΠῊΠΙ, M‘I'Kll llPlll’Xll, llllllllllll ΔΠΕΑΕΥΙΙΕΝΣΗ, ΔΙΙΜΠΙΡΑῘΙΙΗ MIAMI“

EEDFMHZH
EBAOMAMAIO ΟΡΓΑΝΟ APXDN TOY "ANEMHNIOY ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΙί

“Ανεξέλεγκτη διακυθέρνηση
Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑ ό K. K6p15p εἶναι ή γλώσσα τῆς λα’ίκιστικῆς
παράδοσης, ὅμως ῆ ἀρνησή του να διατυπώσει μία πολιτική
γραμμή, δείχνει καθαρά πώς σκοπεὺει να κυΒερνήσει χωρίς v6 έχει
νά δώσει λογαριασμό σέ κανέναν. Καταφερε v6 αγγίξει τούς Ἀμερίκανούς σταύς πιό μύχιους πόθους τους; τό ὅνειρα τῆς παγκόσμιας τιμιότητος, τό ὅνειρο τῆς κοινότητας καί τῆς ατομίκῆς 6V5ξαρτησίας, πολιτιστικα ἰδανίκα απλωμένα 0‘ ὅλα τα στρώματα τοῦ
πληθυσμοῦ. Βλέπουμελοιπόν πῶς εἰναι ό κληρονόμος καί μίας άλλης παραδασης, ἐκείνης τῶν αῦταρχικῶν άρχηγῶν πού προτιμᾱνε
νά στηρίζονται σέ ἀόριστα ἰδανίκα παρα α’ ’ένα συγκεκρίμένο πρό·
γραμμα, για να δημιουργήοουν μιά μαζική πολιτική θαση.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΞΗ κανίίς πῶς καί 16 φτάσίμο στῆν ἐξουσία
22

” Βδαμοδιατικο
-

ὄργανα ἀρχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ

‘H ἐξωτερική πολιτική κάθε χώρας καθαρίζεται ἀπο τό έθνικό τῆς

συμφέρον.

Τό

έΘνικό

cH διακήρυξη

συμφέρον

δίαμορφωνεται άπό τίς είδίκές καί

γενικές αναγκες αὐτῆς τῆς χωρας-άλλες γνῆσιές κι ἅλλες πλαστές-από τίς ίστορικές τῆς K01060λές καί ἐμπειρίες, ἀπό τῆν olKovoμικῆ καί κοινωνικὴ ὄομῆ τοῦ λαοῦ

τῆς, 0116 τῆ Θέσῆ τῆς στῆ διεθνή
γεωπολιτικῆι “Εξυπακούεται ὅτι σῆμαντικό ρόλο διαδραματῐζει καί ῆ

ψυχοσύνθεση τοῡ λαοῦ τούτου,
καθώς καί ῆ προσωπικότητα τῶν
ῆγετῶν του. Καθοριστικός ἐπίσης
παράγοντας τῆς διαμορφώσεως τῆς

, ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς μίας χώρας
αποδεικνυεται καί ῆ ἐξωτερική πο-

τῆς,
ἀνεξαρτησίας
καί ἡ
ἐξωτερικη
πολιτική
τῶν ΗΠΑ

λιτικῆ τῶν ἄλλων χωρῶν-ἰδιαίτερα
δέ, 0'v ὄχι αποκλειστικα, τῶν αντα-

γωνιστικῶν ῆ έχΘρικῶν. Στό σῆμεῖο
αὐτό πρέπει v0 ἐξειδικευθεῑ ὅτι ῆ
πολιτικῆ τῶν, τουλαχίοτον, ἀντίρροπων χωρῶν μονάχα παραλλαγές
μπορει· v0 ἐπιφέρει στῆ διεθνή πολιτικῆ μιᾱς χώρας, τῆς ὁποίας ὀ

δασικός πυρῆνας τῆς ἐξωτερικῆς
τῆς πολιτικῆς παραμένει ἀναλλοίωτος, σύμφωνος, ἄλλωστε, μέ τά
εῐδίκά καί μακροπρόθεσμα συμφέροντα τῆς.
Αύτές οἱ ἀπόψεις εἶναι ἤδη γνωστές
καί-συχνά διαθρωτικά-διάχυτες. Μετατρέπονται ’έτσι σέ φαινομενικά εῦλογη κα0 071 ική ύποδομή τῆς κάθε ἐξωτερικῆς
πολιτικῆς. Ol ἀπόψεις ὅμως τοῦτες δέν
παύουν v0 Θεμελιώνονται στα περιεχόμενα
τῶν σχετικών ἐπιστημονικών ἐγχειριδίων.
Στίς περισσότερες περιπτώσεις εἶναι ἀπελπιστικά Θεωρητικές-ἥ ἐστω ἐπιστημονικά
εύχολογικές. Πραγματικά, οτή διεθνή κονίστρα τό ἐθνικό συμφέρον περιθάλλεται
τίς φραστικές καί συνθηματολογικές 000φαῑες τῆς «ἀνεξαρτησίας τῶν λαῶν», τοῦ
«05600000 τῆς. λαϊκῆς κυριαρχίας καί τῶν
Ιἀτομικῶν δικαιωμάτων», τῆς «προσηλώσεως στα δημοκρατικά ίδεώδη», στήν
«0115000111011

τῆς

φιλτάτης

πατρίδος»,

στήν «ἰσότητα» καί στό «δίκαια», προπαντός δέ στήν «προάσπιση τῆς ἐλευθερίας
καί τοῦ δικαιώματος τῆς αύτοδιαθέσεως
τών λαῶν». Στή διεθνή ὅμως πρακτική οί
πομπώδεις τοῦτες ρομφαῑες ἀποδεικνύονται διάτρητες αύλαῑες. σκηνικό πού μάταια
προσπαθεῖ νά ἀποκρύψει, κυρίως δέ νά
ἐξωραῑσει, 16 θρώμικο παρασκήνιο τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς-κατ’ έξοχήν δέ τοῦ δ ιεθνεστημένου.
Μακίαθελίσμός καί Ἐξωτερίκή Πολίτίκή
T6 50v1K6 συμφέρον ἐνσαρκώνει-καί
προωθεῖ-τόν 0010065711006 στή διεθνή πολιτική. Αὺτή εἶναι γενική-θά ’λεγα κυρίως
ἐμπειρική καί συσκοτισμένη-ἀρχή. Πυρήνας τοῦ μακια6ελισμοῡ εἶναι ὴ κατασκευή
««ῦι-ιοτακτικῶν» καί ἠ μόνιμη διατήρησή
τους 05 10010 16 καθεστώς. Θεμελιώδης
μεθοδολογία του 1‘1 δημιουργία 0051067111των συνθηκῶν φόθου καί ἀπόλυτης ἐξαρ-

τήσεώς τους ἀπό Eva μονοκρατορικό κατεστημένο. Σκοπός του ή παγιοποίηση τοῦ
κατεστημένου τούτου στήν ἐξουσία καί ἠ,
άμεση ἡ ἐμμεση, ίκανοποίηση ἀποκλει,στικά τῶν συμφερόντων του. Προκύπτεί,

τοῦ Σωτήρη Παπαπολίτη

χωρίς ταυτόχρονα νά ἐπιθάλλει καί τή συνειδητή έφαρμογή τοῦ 00100657110000 στή
διεθνή πολιτική, προκειμένου νά διατηρή-

σει τή φύση τῆς ὺπερδυνάμεως καί νά ἐξ·
ασφαλίσει τήν ἐπι6ίωσή της. Συνεπώς, ό
μακιαΘελισμός ἀποδεικνύεται σύμφυτος μέ
τήν ῦπερδυναμική ἰδιότητα. “Από τοῦτο
ἀκρι6ώς τό θιολογικό χαρακτηριστικό τῆς,
ῦπερδυνάμεως διαπιστώνεται καί ή π oλιτική σχιζοφρένειά της.
Ἠ πολιτική τούτη σχιζοφρένεια στοιχει-

οθετεῖται ἀπό τόν διχασμό 016 ἰδεολογικό
εῦαγγέλιο τῆς ύπερδυνάμεως-άρα τό Θεωρητικό καταστατίκό της 011660000-1101
στή διεθνή συμπεριφορα της-ἀρα στήν ἐξ·
ωτερική πολιτική της πράξη κι έφαρμογή.

Στή διεθνή πρακτική τό χάσμα εἶναι τόσο
τεράστιο, ὅσα κι ἐπικίνδυνο. Τά δύο σκέλη,
ἡ καταστατική ἰδεολογία ἀπό τή μιά μεριά
καί ἡ παγκόσμια πράξη ἀπό τήν άλλη, όχι
μονάχα κινοῦνται ἀνεξάρτητα,“ ἀλλά τόσο
άντιστρατεύονται τό ἐνα τό ἀλλο, ὥστε νά
τό διαψεύδουν, νά τό ἀπαξιοποιοῦν, νά τό
καταρρίπτουν. Καί τό σημαντικό, τό πολύ
σημαντικό, νομίζω (ἰδιαίτερα γιά ’ένα ἐπιστήμονα), 600 καί περίεργο, εἶναι τό γεγονός ὅτι μοναχά 01 ῦπερδυνάμεις
διαθέτουν

συνεπῶς, ὅτι ἠ σύζευξη τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος καί τοῦ 00100857110000 05 ταυτολογία δέν εἶναι ἐφικτή ἐκεῖ 61100 δέν
ὺπάρχουν
ol
ἐγγενεῖς
δυνατότητες
ἐφαρμογής του. Γιατί, 600 Kl ἀν ό
00100657110069 εἶναι ν o o τ ρ 0 11 ί α , δέν
παύει νά εἶναι πρωταρχικά π ρ α κ τ 1 K ἠ
05 άπτή σκοπιμότητα τήν 6710110111011 τῆς
ἐξουσίας τοῦ κάθε μονοκρατορικοῦ κατεστημένου καί τήν ἐξυπηρέτηση τῶν είδι-

κῶν συμφερόντων του. Είναι ἐξ ἰ’σου προφανές δτι δημιουργία αῦποτακτικῶν», ἀπόλυτη 5100111011 K1 ἐξυπηρέτηση κατεστημένων συμφερόντων, πού ἐξυπακούει ό
μακιαθελισμός, ἀποτελοῦν τά νευραλγικά
στοιχεῖα τοῦ ίμπεριαλισμοῦ. Τεκμαίρεται
λοιπόν ἀδίάψευστα τό ταυτόοημο μακιαθε7110000 - ίμπεριαλισμοῡ. Συνάγεται ἀπό Ιὅλα

σήμερα

μιά

κατα-

στατίκή ἰδεολογία πού όχι 00v0x0
εἶναι
καί
ἡ
ίδρυτική
τους,
ἀλλά
ἐξακολουθεῖ
νά
παραμένει καί τό κρατοῦν, τό

ἐξουσιαστικό
καί
νών-κατευθυντήριο

κυ6ερ01101105—

ται-Θεωρητικό
τους
011660600, 1106 εἶναι συνάμα καί ἀξι0 71 ο γ ι κ ό.
'H Λαῑκή Δημοκρατία τῆς Κίνας μονάχα
διατηρεῖ τήν ίδρυτική της ἰδεολογία 00v
κρατοῦσα κυριαρχική Ἀρχή. "E101 μπορεῖ

νά παράσχει τήν ἐντύπωση τῆς ἀνατροπῆς
τούτου τοῦ κανόνα.

Πρόκειται ὅμως γιά

ψευδαίσθηση, γιατί ό κανόνας 00169 K001σταται ἀκόμη πιό ἀδιάψευστος ἀπό τό γε-

γονός ὅτι ἡ Κίνα, παρ’ 67159 τίς διαστάσεις
καί τό δυναμικό της, δέν εἶναυ κιόλας
τοῦτα πώς στήν περίπτωση τῶν «μικρῶν» “ ῦπερδύναμη, άοχετα 0v ἠδη πορεύεται
στήν ἀπόκτηση 001119 τῆς ἰδιότητας.
χωρῶν δέν μπορεῖ ἀντικείμενικά νά 01100ξεί 6500 ταυτίσεως τοῦ ἐθνικοῦ συμφέ'H Γαλλική “Επανάσταση καί οί διακηρύροντος 05 16v 0010065711000, τουλάχιστον E519 1119 (ἐστω κι ἀν προδόθηκαν ἀμέσως
σάν έφαρμογή. Ἐάν στίς περιπτώσεις αῦσχεδόν ἀπό τούς φορεῖς της), υίοθετημέτές ὑπάρχει σάν νοοτροπία, αὑτό εἶναι 00νες καθώς εἶναι στό γαλλικό Σύνταγμα,
010011K0 ἀδιάφορο γιά τή διεθνή πραμποροῡν ἐπίσης v0 66nvr’1000v 05 ἐσφαλκτική, ἀφοῦ δέν μποροῡν σήμερα ol
μένες ἐντυπώσεις γιά τή σύγχρονη Γαλλία
«0111059» 100159 χῶρες καθοριοτικά v0 σχετικά μέ τήν κατάρριψη 1,00 παραπάνω
5nn050000v 0110 μόνες τους τήν 0 0 5 0 η
ἀποκλειστίκοῦ γιά τίς ῦπερδυνάμεις κανόκ 0 ί K 0 6 o 71 ικ 1'1 1100510 τῆς παγκόσμιας
να. Πρῶτον, γιατί εἶναι ἀποδεδειγμένα πώς
κοινότητας.(Τουναντίον ὴ ένότητά τους,
ὴ δομή τῆς γαλλικής κοινωνίας, καί προκάτω μάλιστα ἀπό ῦποθοηθητικές 11000110παντός ὴ κομματική ίδεολογία κι ἡ προσω050519. ἐξυπακούει τή δυναμική ύπαρξη
πικότητα τών σύγχρονων Γάλλων ήγετῶν,
ἀποτελεσματικῆς ἐπιρροῆς).
δέν μπόρεσε νά ύλοποιήσει τίς ἀρχές τῆς
"Av 16 0010065711K6 ἐθνικό συμφέρον ἐκΓαλλικῆς Ἐπαναστάσεως. Δεύτερον καί
φράζει ίδίωμα τῶν μεγάλων δυνάμεων,τότε
κυριότερο, γιατί ὴ Γαλλία δέν ἐχει τίς ἐγγια τίς ῦπερδυνάμεις ἀποτελεῖ τό καθολιγενεῖς δυνατότητες νά καταστεῑ ὺπερδύκότερο κί ἐπιτακτικότερο θιοποριστικό
V0011.
τους χαρακτηριστικό. Ἀποτελεῑ, μέ ἀλλα
Εἶναι λοιπόν σαφέστατο πώς μόνο οἱ δύο
λόγια, τό μεθοδευμένο ἐνστικτο αῦτοσυνέ
ῦπερδυνάμεις διατηροῦν τήν ίδρυτική
τηρήσεως τους καί συνάμα 111 6ιολογική
τους ίδεολογία 00v K000711116 πολιτικά τους
ἐπιταγή καί λειτουργίκότητά τους. "A00, 6
011680600 K01 0110006711110 κρατοῦσα Ἀρ00100657110069 τῶν ὺπερδυνάμεων ἐκπηγάχὴ; Ol Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς “Αμερικῆς
ζει ἀπό τή
συνειδητά
ἐπιλεμέ τή Διακήρυξη τῆς Ἀμερίκανίκῆς Ἀνεγ μ 5 ν η φύση τους κί εἶναι συνώνυμος 05
ξαρτησίας τῆς 4ης Ἰουλίου 1776 καί τό
αὺτὴ. Δέν μπορεῖ μιά μεγάλη χώρα 05
Σύνταγμα τοῦ 1787 καί ἡ Σοθιετική “Ἐνωση
άφθονες δυναμικές δυνατότητες νά ἐπιλέμέ τίς ἀρχές τοῦ Μαρξισμοῦ-Λενινισμοῦ.
γει-γιατί οτήν πραγματικότητα ἐπιλέγει-τίς
‘H 05x01 ἐδώ άναφορά 009 ὁδηγεῖ στή
οίκουμενικές διαστάσεις τῆς ὺπερδυνάσυμπερασματική σύνοψη πώςς
μεως K01 νά ἐπιδιώκει τή συνεχή ἐπαύξηση
0 Πρῶτον, ἡ ἐξωτερική πολιτική 0109
τῆς ἰσχύος της σέ ὅλους 1069 100519, [διχώρας ταυτίζεταί μέ τό εἰδικό καί μακροαίτερα δέ τούς στρατιωτικο-οίκονομικούς,
πρόθεσμο ἐθνικό συμφέρον της.
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O Δεύτερον, ἡ ἐξωτερική πολιτική καλλωπίζεται παραπλανητικά ἀπό τήν ὺπερδυναμική προπαγανδιστίκή λεξικοπία καί δημαγωγία.

'

ο Τρίτον, ἡ ἐξωτερική πολιτική 51v01
10016011011 05 τόν μακιαθελισμό καί 16v
10115010711006, ἀποκλειστικά στήν περίτπωση τῆς ὺπερδυνάμεως.
O T510010v. ἠ ίδεολογική 1119 0116010011
ἀφ’ ἐνός καί ἡ ,διεθνής πρακτική της ἀφ’
ἐτέρου ἀποδεικνύουν τή συνειδητά καθιερωμένη πολιτική σχιζοφρένεια πού χαρακτηρίζει τήν ῦπερδύναμη.
Πάνω ἀπ’ 6710 ὅμως ’ἐκεῖνο πού ἀκαταμάχητα τεκμηριώνουν οί διαπιστώσεις τοῦτες

εἶναι πόσο 60610 0110006v νά προδίδονται
ἀπό τήν ἡγεσία τους, τά φανερά ἤ συγκαλυμμένο κατεστημένο τους, καί οί 0n5060v001K01 λαοί. Γιατί κανένας 71069 05 06106007110 δέν όδηγεῖται τελικά στῆν 0010κτονία, ὅπως 1'1 6v0x1'1, 1‘1 προσχώρηση καί ἡ
έφαρμογή τοῦ μακιαθελισμοῦ στῆ διεθνή
πρακτική προδικάζει.

Τό ἀμερικανικά ὁξύμωρο

Κλασική τέτοια περίπτωση εἶναι σήμερα
0'1 Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς “Αμερικῆς. Ἰδιαίτερα τώρα εἶναι ἐπίκαιρη ὴ ἀναφορά
ἀποκλειστικά 0' αὑτήν, ἀφοῦ ἠ ἐπέτειος
τῶν διακοσίων χρόνων ἀπό τῆ Διακήρυξη
τῆς Ἀνεξαρτησίας της καθίστα ἀκόμη ἐντονώτερα τό ἀμερικανικά όξύμωρο 051050
τῶν ἀρχῶν τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς “Αμερικῆς καί τῆς ἀναρχης σῦγχρονης ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς. Ἀρκεῖ v6 ῦπομνησθεῑ
μέρος μόνο τοῦ προοίμιου τῆς Διακηρύξεως τῆς Ἀμερίκανίκῆς Ἀνεξαρτησίας γιά
v0 51107111650651 16 60501K0v1K6 10010 650ω ο;
μ 137101560605 611 01 ἀλῆθειες σύτές εἶναι
αὐτσπόδεικτες, 611 (δηλαδή) ὅλοι σί ανΘρωποι

εἶναι

γεννημένοι

ἴσοι,

611

εἶναι

προικισμένοι ἀπό τόν Δημιουργό τους μέ
όρίσμένα ανσπσλλοτρίωτσ δικαιώματα, 611
0v00500 0’ 0610 51v01 11 ζωή, οί ἀτομικές
έλευθερίες K01 11 ἐπίδίωξη τῆς εὐτυχίας.
"O11 για να δίασφσλίσθούν αὐτα τα δικαιώματα, ’κυ6ερνῆσεις έγκαθιδρύοντσι ἀπό

1069 ἀνθρώπους, ἀντλούσες τίς δίκαιες
ἐξουσίες τους ἀπό 111 συναίνεση τῶν κυ-

Βερνωμένων. "011 ὀποτεδῆποτε όποισδῆποτε μορφῆ

κυ6ερνήσεως γίνεται K010-

(συντηρητικοῦ) Ρσιῦμόν “Αρόν «'H A610-

μονα τῆς ἐξωτερικῆς του Πολιτικῆς. Μίκρή

K001001K1'1 Δημοκρατίαιι- εἶναι ἐνδεικτικός-τό περιεχόμενα ἀποδεικτικό. Ὅπως
ἀκριθῶς γιά τόν ἐσωτερικό τομέα, τό 6167110 100 "A06000 M. Σλέσιντζερ «'H A010K001001K1'1 Προεδρία». 'O γερουσιαστής
Φουλμπράιτ ἐγραφε 611:
«...6 050100615009 1160009 01060v5101
ἀποστροφή για 111V “Αμερικῆ καί για ὅ, τι
φαίνεται πώς ἀντιπροσωπεύει. Καί στίς
ἐξωτερικές ὑποθέσεις καί στῆν ἐσωτερική
1109 ζωή μεταδίδουμε μία εἰκόνα 6109... Στό
έξωτερίκό ἐχουμε ἀποδυθεῖ σέ ἕνα 600-

δείγματοληψία τῶν διαστάσεων αῦτῶν τῶν
χαρακτηριστικῶν του ΘρίσΚεται στό ἀπαγορευμένο στό Ἰσραήλ Θιθλίο τοῦ δημοσιογράφου Μάττι Γκολάν «Οί Μυστικές

στρεπτικῆ αὐτῶν τῶν σκοπῶν, 51v01 6111016000 κι ἀποτυχημένο πόλεμο ἐναντίον
ωμα 106 λσοῡ να 111v ἀλλάξει 1'1 v0 τήν
φτωχῶν ανθρώπων σέ μία ὐπσναπτυκτη
καταργήσει καί να έγκσθιδρύσει νέα κυ“ovum; ἔχουσα τα θεμέλια της πανω σέ ' χώρα.»ι
Ό διάσημος θεωρητικός καί δημοσιογράwen r‘mvén καί όονσνώνουσσ τίς ἐξουφος· Γουῶλτερ Λίπμαν στηλιτεύει στό
,.’-, ,, μζ ,ῥιυίυ ιρδιιο ὥστε σέ ὀλο (τό
NEWSWEEK (9.X.67) τήν ’ίδια «εἰκόνων.
λσόι να 51v01 σχεδόν θέθσιη ῆ πραγματωοη
«Ὑπαρχεί γράφει-μία σύξσνόμενη πιότη
τῆς ἀσφαλείας καί τῆς εὐτυχίας του. Ἀλλ’
στήν Εὐρώπη 611 11 Ἀμερικῆ τοῦ Τζόνσον
610v... (11 κυΒέρνηση) ἀποδεικνύει ἕνα
δέν 51v01 010 11 1010011111 Ἀμερική, 611 51v01
σχέδιο ὐπσγωγῆς (τοῦ λσοῡ) κατω ἀπό
ἀπαλυτο δεοποτισμό, εἶναι δικαίωμα (τοῦ μία νόθα σύτοκρστορίσ πού στηρίζεται σέ
ὺπερέχουσσ ἰσχύ για να πετύχει τούς σκολαοῦ), 51v01 καθῆκον του v0 ἀνατρέψει μία
πούς της καί δέν παρέχει n10 5V0 παραδείτέτοια κυΒέρνηση καί v0 πσρασχει νέους
γμσ τῆς συνέσεως καί τῆς ἀνθρωπιᾱς μίας
φύλακες τῆς μελλοντίκῆς του ἀσφαλείας.»
Ἀλλά καί τό ἀμερικανικά Σύνταγμα 0110- ελεύθερης κοινωνίας. Ὑπαρχει θέθαια
φθόνος, 106609, ἐχθρικότητα στόν παγκόγραμμίζει στό προοίμιό του καί τονίζει στά
σμίο ἀντί-Τζονσονισμό. “Αλλα ὸ Θαθύτερος
ἐπί μέρους 00600 100 119 θεμελιώδεις
πυρῆνας αὐτοῦ τοῦ συνσισθήματος εἶναι
τοῦτες ἀρχές. Ὠστόσο, ἡ Οῦάσιγκτον δέν
ἕνα αἴσθημά προδοσίας καί ἐγκαταλείψεδίστασε v0 μεταμορφώσει τίς ΗΠΑ σέ διως. Εἶναί ένσ σίσθημσ 611 11 011501110v11111
εθνή σερίφη.
ὐπόσχεση έχει , προδοθεῑ κί ἐγκαταλει'H ἐξωτερική πολιτική τῆς Οῦάσιγκτον
φθεῑ»“.
έκφράζει 11'1 60v06011 0000610011 τῶν 65Μέ 11'1v ἐμφάνιση τοῦ· Κίσσινγκερ στό διμελιακῶν ίδεολογικῶν ἀρχῶν-ἀρχῶν 6vεθνές προσκήνιο, 6 K0v10069 051067.11'1611K5
θρωπιστικῶν καί δημοκρατικῶν-τῆς ἀμερί05 ἀρετή, ἡ δολίότητα σέ ἐπιστήμη, 6
κανικῆς ἀνεξαρτησίας καί ὑπάρξεως. M66v1161100K0011K69 06vm00110069 05 11v56νος 6 1117109 100 τελευταίου 6ι6λίου τοῦ
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Συνομιλίες τοῦ Χένρυ Κίοσινγκερ» γιά τό

Μεσανατολικό πρόθλημα.
·
Γιά 009 1009 ’Έλληνες καί ἡ ἀπλή ἀκόμη
μνεία τῶν ἰδιωμάτων τούτων εἶναι “ίσως
περιττή. 'H 11060100111 ἐμπειρία 009 009 16
Ιχει διδάξει AD NAUSEAM, T6 ἀμερικανικά
Πεντάγωνο καί ἡ CIA ἐγκατέστησαν καί
ύπέθαλψαν μιά στυγνή φασιοτική δικτατορία στήν 'E7171060. Τήν ενίσχυσαν στόν
προκλητικό θαθμό πού διέγειρε τήν μῆνι κι

00106 100 K. Σουλτσμπέργκερ, 6 6110109
1069 στιγμάτισε2 τή διατήρησαν δέ μέ κάθε
0500 γιατί ἠ Οῦάσιγκτον «φοθόταν τό χάος
πού 011000005 νά ἀκολουθήσει... 0510 τήν
κατάρρευσή 1119»(!)J Ἠ γενοκτονία τῶν
“Ελληνοκυπρίων καί ἡ τραγωδία τοῦ ἀνεξάρτητου Νησιοῦ ἀπό τίς τουρκικές 600θαρίκές όρδές (πού συνεχίζεται παρ’ 67159
119 καταδικαστικές ἀποφάσεις τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν) μέ 111 συνεργασία τῆς χούντας
τῶν Ἀθηνῶν μιλσῦν εὔγλωττα γιά 111 v001001110 K01 τήν πολιτική αὑτῶν πού τίς 55όπλισαν.
Ἀλλ’ ἡ δημιουργία δικτατορικῶν K065στώτων καί /1'1 ὴ παντοιότροπη ἐνίσχυσή
τους -άποσαφηνίζεί ἀδιάψευστα τόν νευραλγικό τοῦτο τομέα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ Κίσσινγκερ, τῆς CIA K01 100 Πεν-

ταγώνου καί τίς δόλιες τακτίκές καί τῶν
δύο τελευταίωνκ1
Γιά τήν, περιττή, ἀλλωστε, ἐπαλήθευση
ἀρκεῖ ἐδῶ μόνη 1‘1 0v010000 010 στυγνά K0θεστῶτα τῆς N. K00509 100 Πάρκ καί τῶν

· Φιλιππίνων τοῦ Μάρκος-γίά νά μήν ῦπενθυμίσω τόν Τρουχίγιο καί τόν Πάπα-Ντόκ ῆ
τά παλιότερα πραξικαπῆματα στό Ἑλ Σαλθαδόρ, στῆν Ἀργεντινή, τό Παρού τῆ Γουατεμάλα καί τό Ἐκουαδόρ. ”Ολα ὅμως
ώχριοῦν μπροστά στῆν ώμῆ ἀμερικανικη
ἐπέμθαση στῆ Χιλή τοῦ Ἀγιέντε μέ τῆ
συνεργασία

τῆς

πολυεθνικῆς

ΠΤ,

πού

ὑπῆρξε ἐπίσημο όργανο τοῦ Χίτλερ σέ Θάρος όχι μόνο τῶν Συμμάχων, ἀλλά καί τοῦ
’ίδιου τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ.

Ἀντικείμενική παραμένει ῆ δίαπίστωση
πώς σί δικτατορίες εἶναι ή προτιμώτερη
λύση τοῦ Ἀμερικανικοῦ μάγου τῶν ΗΠΑ,
ὅπως κυνικά άπαδεικνύειό “ίδιος. Ἐξ ἀλλου
ῆ προτίμηση γιά τά δικτατορικά καθεστῶτα

παραμένει ἀπροκάλυπτη-κι ὅπου ἀκόμη εί’ναι “έμμέση-καί στά ἐπίσημα ἐγγραφα ἀνώτερων κυΒερνητικῶν ἐκπρσσώπων.5

,

“Ἐτσι oi δικτάτορες μετατρέπονται σέ

μάνατζερς ἐνός σκλαθωμένου λαοῦ καί ῆ
πατρίδα του σέ χώρα-καμαριέρα τοῦ ἀμε-

’

ρικανικοῡ Πενταγώνου.
Εἶναι, ώστόσα, παρῆγορο, όσο κι ἐνθαρ-

τικοῦ ἐπιστήμονα καί κοινωνιολόγου;
«Καθε θόμθσ πού πέφτει πανω σέ ἀνίσχυρους χωρικούς καταστρέφει τῆ σσφέστατη

ἀπσίτηση πανω στῆν ἀφοσίωση τῆς ἀνθρωπότητας πού η Δυτικῆ δημοκρατία μποροῡσε καποτε να ἐχεκ ὅτι δέν εἶναι μία
τρομοκρστικῆ κοινωνία, ὅτι παρ’ ὅλα τά
μειονεκτῆματα της ὐπῆρξε ἐνσς τρόπος είρηνικῆς ἐπιλύσεως τῶν προθληματων καί
γι’ αὐτόν τόν λόγο εἶναι πραγματικα ἀξια
προασπίσεως... Τώρα ὅμως oi κσθημερινοί
τίτλοι τῶν ἐφημερίδων συνθλίθουν αὐτην

(τῆν ἐντύπωση).»(6)
Οί ἀλλεπάλληλες ἀποκαλύψεις γιά τῆν
ἐγκληματική δράση τῆς CIA σέ Βάρος δημοκρατικῶν χωρῶν ῆ ἀντι-ἀμερικανικῶν
καθεστώτων ἐπιθεθαιώνσυν τόν μακιαθελισμό τῆς άμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς πού κατατάσσει ἀκόμη καί τούς θυσσοδόμους Μεδίκους ή τούς Βοργίες σέ
αμελητέους ἐρσσιτέχνες τοῦ ε’ίδους.
Καίριο ρόλο στῆν ἐξωτερική πολιτική τῶν
ΗΠΑ διαδραματίζει αῦτό πού ό στρατηγός
“Αίζενχάαυερ ἀποκάλεσε «στρατιωτικο-

ρυντικό, τό γεγονός, ἀναμφισθῆτητα δη-

Βιαμηχανικό πλέγμα». Δηλαδή, τό Πεντά-

μοκρατικό στῆν οὐσία, ότι τό Καγκρέσσο
ἀποφάσισε τῆν καταδίκη κάθε σχέσεως τῆς
άμερικανικῆς κυ6ερνήσεως μέ δικτατορικά
καθεστῶτα. ’Ἐξ ἰ’σου παρήγορες κι ἐνθαρρυντικές εἶναι κι οἰ ἀποκαλύψεις για τῆ
ΟΙΑ, τίς δολοπλοκίες, τῆν πόρωση καί τῆν
ἐγκληματικότητά της μέ στόχο τῆ Δημοκρατία καί τῆν Ἐλευθερία τῶν λαῶν καί ή
καταδίκη τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν. Τό πρό6λημα ὅμως γιά τούς λαούς προκύπτει ἀπό
τόν φόθο-μέ ’έντονη τῆν ἀνάμνηση τῆς τύχης τοῦ Πραέδρου Τζών Κέννεντυ-ότι τό
ἀδίστακτο τοῦτο ἀμερικανικά παρακράτας
δέν θα μπορέσει ποτέ νά τεθεῑ κάτω ἀπό
ἐννομο καί δημοκρατικό έλεγχο-κυρίως
ταῦ Κογκρέσσου. “Ανεξάρτητα ἀπ’ ὅλα αύτά, οί καταδίκες, ἐπί τόσα χρόνια, αύτές
τοῦ ἀμερικανικαῦ Κογκρέσσου ἐπιθεθαιώνουν ότι ὅσα καταμαρτυροῦν ἐλεύθεροι
καί δημοκρατικαί ἅνθρωποι, ὑπεύθυνοι πακτριῶτες σ’ όλόκληρο τόν κόσμο, ἐναντίον
τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ, δέν εἶναι ἀποκυῆματα τῆς φαντασίας τους ῆ
«κομμουνιστικός δάκτυλος»...

γωνο, ή CIA καί ό ἀμερίκονικός μονοπώλιακός καπιταλισμός, ἂρα τά πολυεθνικά μονοπώλια. ”Από τό 1946 μέχρι τό 1968 οί
στρατιωτικές ἐπενδύσεις τῶν ΗΠΑ ἀνέρχονται σέ 904 δισεκατομμύρισ δολλάρια ῆ
στό 57% τοῦ συνόλου τῶν ἀμερικανικῶν
κρατικῶν έπενδύσεων. Ἔχει ήδη ῦπαλογισθεῖ, ἐξ ἀλλου, ὅτι στίς ἐπόμενες δεκαετίες σχεδόν τό 75°/o όλων τῶν Βιαμηχονικῶν περιαυσιακῶν στοιχείων, ἐκτός τῶν
κρατικῶν, τῆς Δύσεως καί τῶν συμμάχων
’της θά ἐλέγχονται μόνο ἀπό 300 πολυεθνικές ἐταιρίες, ἀπό τίς όποῑες oi 17-5 θά ἀνῆκουν στίς Ἡνωμένες Παλιτεῖες.(7)
“Ανεξέλεγκτο, τό δίδυμο τοῦτο κατεστημένο ἐχει μοιραῑες συνέπειες στῆν οἰκονομική καί κοινωνικῆ ἀπελευθέρωση τῶν «μικρῶν» λαῶν, χωρίς τῆν όπαία δέν μπαρεῖ
να ἐδραιωθεῑ πραγματικῆ δημοκρατία. ”Ας
μῆν ξεχναμε πώς ή άνομη, διαθρωτικῆ
δράση τῆς United Fruit Company ἐπέθαλε
δίεθνῶς καί τῆν πολιτική καθιέρωση καί
τήν “έννοια τοῦ ὅρου «Δημοκρατία Μπανάνας». Τό σχόλια ταῦ Business Week ἐχει
πρίν ἀπό πολλά χρόνια (5.ν11.61)όριαθετῆσει τήν πολιτική τῆς Οῦάσιγκτον στόν τομέα τῶν πολυεθνικῶν ἐταιριῶν;
«Μία πολιπκῆ τῶν “Ηνωμένων Πολιτειῶν,
ὐποστηρίξεως ἐπαναστατίκῆς ἀλλαγῆς στίς
ὐπακαπτυκτες χῶρες θα ὐπονόμευε τε·

01 στρατιωτικές ἐπεμθάσείς

Ol ἐνοπλες στρατιωτικές ἐπεμθάσεις τῆς
άμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς κορυ-

φώνονται στό δράμα τοῦ Βιετναμικοῦ πολέμου. ‘H κατάπαυσή του (ἀφοῦ στοίχισε
τῆ ζωῆ σέ ἑκατοντάδες χιλιάδες νέων ἀν-

θρώπων καί τοῦ Βιετνάμ καί τῆς Ἀμερικῆς)
ἐπιθλῆθηκε-σχεδόν ἐκθιάσθηκε-ὅχι μόνο
ἀπό τίς θαρύτατες ἀμερικανικές στρατιωτικές, οἰκονομικές καί πολιτικές ἀπώλειες. Τερματίσθηκε κυρίως ἀπό τῆ διεθνῆ
κατακραυγῆ κι ἀναμφισθῆτητα τόσο ἀπό
τίς θίαιες άντιδράσεις τῆς άμερικανικῆς
νεολαίας καί τῶν διανοουμένων όσο κι ἀπ’
τῆν αύξανόμενη διαφωνία τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ στό σύνολό του σχεδόν. 'O πόλεμος τοῦ Βιετνάμ ἐπισκιάζει, φυσικά,
κάθε προηγουμένη ἀμερικανική στρατιωτική ἐπέμθαση, π.χ, στῆν Κορέα, στόν Λί6ανα, στῆν Καῦδα, στῆ Γουατεμάλα ῆ στόν

”Αγιο Δομίνικο. Δημιούργησε μιά θαθιά ψυχατραυματικῆ ἐμπειρία στούς Ἀμερίκανούς πολίτες-ίδιαίτερα σταύς νέους-και,
συνάμα, μιά ἐλπιδοφόρα ἀφύπνιση των
συνειδήσεών τους κατά τῶν ἀνοσιουργημάτων τῆς πολιτικῆς καί τῆς ,στρατιωτικοοἰκονομικῆς ήγεσίας τους. Ὠστόσο, δέν
κατόρθωσε αύτό νά ἀνατρέψει τῆ διαπίστωση διαπρεπέστατου Ἀμερικανοῦ πολι-

λείως τή θέση τῶν ἀμερίκσνικών ίδιωτικιῖιν

έπενδύσεων σέ πολλές περίοχές».
Σέ χῶρες, συνεπῶς, πού θρίσκονται στῆν
τραγικῆ θέση νά μῆ διαθέτουν ίκανές ῆ
καθόλου πλουτοπαραγωγίκές πηγές, τεχνολογία κλπ. ῆ διέρχονται τό κρίσιμο
μεταθατικό στάδια πρός τήν οἰκονομική
ἀνάπτυξη, ῆ παρουσία τῶν πολυεθνικῶν
μονοπωλίων εἶναι ὀλέθρια γιά τῆ δημοκρα-

είσδυση» ῆ «ῦποκίνηση». “Αλλά, πρῶτον,
μπαρεῖ κι αὗτό νά εἶναι ἐνας τρόπος κατασκευῆς τῆς ψυχολογίας τῆς ἐξαρτήσεως ἐξ
αίτίας τοῦ φόθου τῆς ὁποιασδήποτε ύποταγῆς σέ ὸπαιονδήποτε. Δεύτερον, μετα
τῆ Γιάλτα κίνδυνος ὑπάρχει πάντα κι ἀπό
παντοῦ γιά τούς «μικρούς» λαούς, ὕστερα
μάλιστα ἀπό τῆ νεο-ἀποικιακῆ νοοτροπία
καί κτηματομεσιτική πολιτική τῶν ἰσχυρῶν-ἰδιαίτερα δέ τῶν ύπερδυνάμεων. Δέν
μπαρεῖ ὅμως τό ἀμερικανικά Πεντάγωνο νά

ἐγκαθιδρύει τυραννικές· φασιστικές δικτατορίες, πού ῆ Οῦάσιγκτον εῦλογεῖ καί ἐνισχύει, κι ὅταν οί λαοί ἐξεγείρονται νά τίς
ἀποτινάξουν, νά τούς τοποθετοῦν τῆν ἐτικέτα τῆς υκομμουνιστικῆς διεισδύσεως» ῆ
«ῦποκινῆσεως». Γιατί, ἐκτός ἀπ’ όλα τά ἀλλα, έτσι παραδέχονται ἐμμεσα πώς ἀποκλειστικά καί μόνο ή κομμουνιστικῆ ίδεολαγία έχει τό προνόμιο τῆς ἀντιστάσεως
κατά τῆς τυραννίας, πράγμα παράλογα.
Τρίτον, ὅπου πρέπει νά ὺπάρξουν ῆ ῦπαρχουν ἀντιφασιστικές, ἀντιτυραννικές λαίκές ἐξεγέρσεις, ὅπου πρέπει νά δημιουργηθοῡν ῆ ἐχουν δημιουργηθεῖ λα’ίκά κί’νῆματα ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας, κάθε χώρα
πού διακηρύσσει τῆ μοναδική ἀξία τῆς δημοκρατίας ὀφείλει νά σπεύσει σέ θοήθειά
τους. Ἀλλά «ὅσα ό ἀνταγωνίσμός (τῶν
ύπερδυνάμεων) εἶναι παρών, άκόμη καί
σαν δυνατότητα... τό “’ἐθνικό” συμφέρον
τών “Ηνωμένων Παλιτειῶν θά ἐγκειται στῆν
ἐναντίωση τους» κατά τῶν ἀγώνων τούτων.(“)
~
Εἶναι προφανής ὁ μακιαθελισμός τῆς
άμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ἐμφανίζεται ῆ Οῦάσιγκτον ό εύαγγελιστής
τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Δημοκρατίας, τῆς Δικαιοσύνης, τῆς “Εθνικῆς Ἀνεξαρτησίας,
Ἀλλά ό Κίσσινγκερ προστιαθεῑ μέ κάθε
ἀνομο μέσα νά μεταφέρει όλες τίς πρωτεύουσες τῶν δημοκρατικῶν λαῶν στῆν

Οῦάσιγκτον, γιά νά καθαρίζονται ἐκεῖ οί
τύχες τούτων τῶν λαῶν. Πῶς συμθιθάζανται ὅλα αῦτά μέ τῆ Διακήρυξη τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀνεξαρτησίας; ”Ολοι οί ἀνθρωττοι
εἶναι ’ίααι-’Ὀλοι οἰ ἀνθρωπαι ἐχουν αναπσλλοτρίωτα δικαιώματα γιά·τῆ ζωή, τίς
ἀτομικές τους ἐλευθερίες, τῆν ἐπιδίωξη
τῆς εὐτυχίας-Εἶναι καί δικαίωμα καί καθῆκον κάθε λαοῦ νά ἀνατρέπει κάθε δεσποτική κυΒέρνηση. Καί ποῦ ἐφαρμόζονται ὅλα
αὐτά ἀπό τήν Οῦάσιγκτον; Στῆν Κύπρο,
στῆ Χιλή, στίς Φιλιππίνες, στῆ Ν. Κορέας
Εἶναι καιρός πίά νά μελετῆσουν oi “Ηνωμένες Πολιτεῖες τῆς ΙΑμερικῆς τήν ἱστορία,
τό τραγικό νόημα, τῆ Βαθιά θυσία, τῆν
ἀνυποχώρητη ἀποφασίστικότητα, τό μήνυμα, τό μεγάλα μήνυμα μιᾱς σῦγχρονης
διαδρομῆς τῶν λαῶν; Διαδρομῆ ἀπό τό

«Libertad O Muerte! »(«Ἐλευθερία ῆ Θά- .
νατος») μέχρι τό «Patria O Muerte! ι» («ﬂoτρίδα ῆ Θάνατοςιι).
I

τία καί τῆν ανεξαρτησία τους, ἐάν δέν τίς

έχουν θέσει κάτω ἀπό ἀπόλυτα ἐθνικό
ἐλεγχο. Ἠ συνταύτιση τῶν συμφερόντων
τῶν ἐταιριῶν αὐτῶν μέ τούς μακιαθελικούς

στόχους τοῦ άμερικανικοῦ στρατιωτικοῦ
κατεστημένου, ἐπιφέρει ῆ τῆ συμφορά,
όπως στῆ Χιλῆ ἡ ΙΠ, ῆ τῆ διάθρωση δημοκρατικῶν θεσμῶν καί προσώπων, ὅπως
στῆν περίπτωση τῆς Λόκχηντ.

1.
2.
3.
4.

New York Times, 20.8.67.
Foreign Aﬂ'airx, Μάρτιος 1969.
Manchester Guardian, 11.9.67.
Βλέπε κυρίως J. W. Fill/bright. The Pen/ago"

Propaganda Machine, Proeger, 1969, καί τοῦ

ἴὸιου, The Arrogance ofPower, J. Cape, 1967.
5. N. Ροκφέλλερ, ”Εκθεση για n} Λατινική
Ἀμερική, ἔκὸοση New York Times, 1969, a. 67.
6. B. Moore. Jr. «Why we Fear Peasants in Re-

Ἠ ψυχροί-ιολεμίκῆ νοοτροπία
Μόνιμο προθάλλεται τό ἐπιχείρημα τῆς
Οῦάσιγκτον σέ τοῦτα τά ἀδιάσειστα τε-

κμήρια γιά «σοθίετικά δάκτυλο»; γιά «κομμουνιστικό

κίνδυνο»,«κομμουνιστική
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7. RJ. Barber, «The New Partnership: Big Go—
vernment and Big Buxinesxx, The New Republic,
8. D. Horowitz, Empire and Revolution. Vin/ago
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Ὁ Le Roi Jones γεννήθηκε στό Νιούαρκ τοῦ New Jersey 1'6 [934.
Σπούδασε σέ τέσσερα Πανεπιοτήμια

Black Arts Repertory Theatre/ School,

τῆς Ἀμερικῆς καί εἶναι 111/10016; σάν

Σπῖτι· στι) Nim'[1οκ
Τό κειμενα πού ὁημοσιεύουμέ εῗῑ01

ποιητής, μυθιστοριογράφος, 60111111ογράφος καί θεατρικός συγγραφέας.
Ὑπῆρξε ὁ ι’ὁρυτής καί διευθυντής τοῦ

στό Χάρλεμ.
Τώρα διευθύνει τό «Πνευματικό

παρμένσ ἀπό τό 616/110 του «Κοινωνικά Δοκμμια»

τοῦ Le Roi Jones

_ Oi δρόμοι τῆς ἀπελπίσίας
0 Αὐτοί οἱ δρόμοι ἐκτείνονται ἀπ’ τή μίαν ἄκρη τῆς Ἀμερίἀποφασίσμένος v6 0’ ἐμποδίσει v6 ’001 καποίος, τά πράγματα
κὴς στῆν άλλη καί ένώνονται α’ ἕνα λαὸύρίνθο, ἀπ’ ὅπου πολύ
μπερδεὺονται ἀπελπιστικά. Καί τότε τί κανείς;
λίγοι μποροῡν νά δραπετεύσουν. Σ’ αὐτή τή χώρα, στα περίσΟ Μπορεῐς v6 σταθεῖς στό κατώφλι τῆς πόρτας ἀργά ῖή νύσότερα μέρη, ἡ απελπισία εἶναι κρεμασμένη 06 φυλαχτό, ἀλλά χτα καί να κλωτσᾶς τούς ἀνθρώπους στό κεφάλι. ΜΠΟρΕῐς W1
ὑπάρχει 111 ένας ξεχωριστός σταχτής θάνατος που σέρνεται πᾶς οτήν ἐκκλησία τίς νύχτες τοῦ Σαδόατου καί τίς Κυριακὲς
στούς δρόμους μίας Νέγρικης ἀστίκῆς φτωχαγείτονίᾶς. Κί οἱ
καί τρεῖς μέ τέσσερίς φαρές μές τή- 660116601. ΜπΟρΕῖς νά χώανθριιιποι πού περπατοῠν α’ αὐτούς τούς δρόμους, ίχνοπατώνσεις μίά δελόνα στό μπράτσο σου τέσσερίς μέ πέντε φαρές τή
τας ξανά καί ξανα πρός μίαν ανέλπιδη δουλεία ἤ ένα ἀξίοθρήμέρα, συμόαλλοντας έτσί στήν οἰκονομία. Μπορεῖς ν’ ἀγοράσεις φυλαχτα καί δότανα καί ρίζες, ἤ νά”φορέσεις 010066 16
νητο ποτοπωλεῖο ἤ δίαμέρίσμα ἤ ἐπίπλωμένο δωμάτια, καποτε
κλονίζονται 6116 16 6600; αὐτῆς τῆς κατάθλιψης, ταπείνωμένοί
καπέλο του για,νά μή χειροτερέψουν 16 πράγματα. ΜΠΟρεῐς νά
γιατί δέν εἶναι οὔτε κάν «πραγματικὴ».
πίεῐς ὥσπου τό οῠρλιαχτό v6 μήν εἷναί πίά ἀρκετά δυνατώ καί
Ο Κάποτε, περπατώντας ἁναμεσα 016 ρημαγμένα παλιόνα σοῦ εἶναι μπορετό να κοίμηθεῖς στό ὕπαιθρα τήν πιό κρύα
σπιτα καί τίς ζωές τοῦ χειρότεραι) μαχαλα τοῦ Χαρλεμ, ἔχεις ι νύχτα. Μπορεῐς ν’ ἀγοράσεις αὐτοκίνητο... αν πέσουν οἱ τιμές.
Εἶναί τόσα πολλά λοιπόν αὐτα πού μπορεῐς v6 κάνὲῑς Οῖὸν
τήν αἴσθηση ὅτι ὅπου v6 ’ναι θα 605651; 016 N6110 Σικάγο ἤ
ἑαυτό σου ἤ σέ καποιον ἄλλο. Ἕνας τραγουδαείῑ «Πίνω 101στή N6110 Φιλαδέλφεία ἤ ἀκόμα καί στό Τρίτο Διαμέρίσμα τοῦ
νιτρο-τολουόλη, καπνίζω δυναμίτη, ἐλπίζω να 505651 116v0;
Νιούαρκ. Σ”’ αὐτα τά μέρη, ἡ ζωή 111 ἡ δυνατότητα γί’ αὐτή ἔχει
,παραμορφωθεῐ ἐντελῶς σχεδόν. Καί ἡ παραμόρφωση εἶναι παμουρλός ν’ ἀρχίσεί τῆ μάχη».
Ο Δέν μπαρεῖ v6 μίλήσεί κανείς για 16 Χάρλεμ μέ καθαρά
λιά600 καί οἱ πηγές 111;:6 τρόμος, ἡ ἀπογοήτευση καί τό μίσος πού 1110v)πάντα ὁ κλῆρος των Νέγρων στήν Ἀμερική.
κοίνωνίολογίκούς ὅρους, αν καί ὑπάρχουν γεγονότα τοῦ γκὲτο
’A1101610; στίς πόλεις πού ἠταν καποτε «ἡ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας»
πού κάνσυν κάθε τίμιο ανθρωπο ν’ ἀνατριχιαζει, Ἐκεῖνο ποὺ
τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα για τόν μαῦρο, ἡ έ π α γ γ 5 λ’ι α εἶναι μία, -μετραει τελικά εἶναι ὁ τόνος, ἡ ποιότητα τοῦ πόνου πού ὁ κασκυλα πού ψυχομαχᾶ μέ ξαδιαντροπο ὅλέμμα. Κι ἡ 60111110 101')
θένας ἀναγνωρίζεί στόν ἑαυτό του, μα έλα πού εἶναι τόσο
θανάτου της Eva; θανατηφόρος καπνός.
δύσκολο v6 16 κατορθώσείςί (Ὑπαρχουν περίπου εἴκοσί νέοι
Ο Οἱ τραγουδιστές τοῦ Μπλούζ τά ξέρουν ὃλ’ αὐτα. Τό ’ξεἀπό μία μίκρή πόλη τοῦ Νότου, ὅλοι φίλοι, που ζοῡν μέσα στίς
ραν προτοῦ νά φτάσουν στίς πόλεις. «Καλλία νά πίώ λασπόνεἴδιες γείτονίές τῆς μαύρης πάλης 111' ὅλοι αὐτοί εἷναί ναρκομαρα, νά κοιμηθῶ στήν κουφάλα του δέντρου, παρά 06v 16 600)νεῑς, θύματα τῆς ἴδίας τους τῆς κοινωνίας Τί εἴδους στατίστική
μόσκυλα στή Νέα Υόρκη», Κι 610v (7111'600v5 σ ὅλες αὐτές τίς
εἶναι αὐτή; Καί τί μπορεῐς v6 πεῖς σαν τη δίαδαζείς; )
πολιτεῐες, ἠταν πολὺ χειρότεραι 111 ἀπ 6,11 εἶχαν φανταοτεῖ. Οἱ
Ο Οἱ μαγκες συνεχίζουν τό τραγούὸι 100;: «θα 06lovv 1'10—
100/0061015; τοῦ Μπλοὺζ στίς πόλεις ἀκόμα τό καταγγέλλουν
λύτερες μέρες...» ἤ «6 ἥλιος θα λάμψει καποτε στήν πίσω
Ο Πρόκειται για μίαν ’«ἀφύσίκη ἀναποδία», ὅπως 16 ἀποκάπόρτα τοῦ σπίτίοῡ μου...» ἤ «θα τό γλεντάω κί ὅταν δέν τά
λεσε κάποιος. Μίαν αναποὸια οἰκονομική, κοινωνική, πολίτι6γάζω πέρα...». Τί γυρεὺουν; Τί εἴδους ἥλιος θα ’ναί αὐτός,
στίκή καί ἱστορίκή. Μερίκα ἀπό τά προϊόντα της εἷναί συγκιΟ Ἡ ἐλπίδα εἶναι ἕνα λεπτό μαρτύρια. T61 ὑποπροϊόντα της
νησιακά καί ψυχολογικά. Μερικα εἰναι ἀκόμα καί καλλιτεχνίποικίλλουν ἀλλα τα πιό πολλα ἔχουν καποία σημασία. Κι ὅπως
κα, λές 111 αἱ Νέγροι, ὑπόφεραν πιό ὅμορφα ἀπό τούς ἄλλους.
εἶπε καποίας μία φορά, μπορεῐς να ’σαι χαρουμενος αν δέν
Εἶναι ἀρκετά σκληρά v6 ’001 ἕνα ἀνθρώπινα πλάσμα κάτω ἀπ’
γνώρισες ποτέ τή λύπης
ὅλες τίς συνθῆκες, μα 610v ένοις ὁλόκληρος πολιτισμός εἶναι

ἡ

’
Ο

ΤΖΩΡΤΖ ΤΖΑΚΣΟΝ γεν-

νήθηκε καί μεγαλωσε στα γκέτο
τοῦ Σικάγου καί τοῦ A6; “Ἀντζελες. Καθώς έκαταμμύρία ἄλλοι
μαῦροί, μεγάλωσε μέσα στήν πείv0. τήν ἀθλιότητα καί τήν ἀμορφωσιά. Ἕτσι αρχισαν τά διάφορα
μικροπταίσματα, καί τό 1960, σέ
ἡλικία δεκαοχτώ χρονῶν, πίαστηκε ἀπ’ τήν ἀστυνομία ἐπειδή
έκλεψε 70 δολλάρια ἀπό ἕνα 65v—
ζινάὸικο. Μέ σύσταση τοῦ δικηγόρου του ὁμολόγησε τήν ἐνοχή
26

τόν ἴδια κί’ ὅλους τούς ὅμοιούς
του στή ζωή τῆς φτώχείας καί τῆς
ἀθλιότητας. Ἐκεῖ ἐγραψε καί τά
περίψημα «Γράμματα τῆς φυλακῆς» - γράμματα πρός τούς φίλους του, τή μάνα του, τόν πατέρα του καί τόν ἀδερφό του
μ’ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς του Τζόναθαν. Γράμματα μέσα 016
ὁποῖα ξεχύνεί ὅλη του τήν ὀργή
στα μαρτύρια καί τίς 110060116για »τόν ἄδικα καπιταλίστίκό καί
1015; πού ἧταν 6 καθημερινάς
ρατσίστικό κόσμο κί ὅλη του τή
κλῆρος τῶν κρατουμένων. Καί
σοφία ὅσον ἀφαρᾶ τούς μηχανιφυσικά δέν τόν ἀπόλυσαν ποτέ.
σμούς αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Μέ 16
Ἔμεινε οτή φυλακή 11 ὁλόκληρα
γράμματα αὐτά ἀναδείκνὺεται
χρόνια, ὥσπου τόν δολοφόνησαν.
ἕνας ταλαντοῦχος καί δυναμίκός
ΜΕΣΑ στή φυλακή τῆς Σαλεντάτ, δέ χαλυδδώθηκε μόνο ἠ
συγγραφέας.
ΕΝΑ χρόνο πρίν, τόν Αὔγουψυχή του. Φωτίστηκε κι 6 νοῦς
του. Δίάὸασε, ὅπως γράφει κα- - στο τοῦ 1970, 6 μόλις δεκαεφτάχρονος ἀδερφός του Τζόναπου ὁ ἴδιος, Μαρξ, Ἑνγκελς, Λέθαν, εἰσέδαλε στό δικαστήρια τοῦ
νιν, Τρότακυ, M60. K1 ἔμαθε να
Σάν Ραφαέλ μ’ Eva σακούλι πίμισεῖ αὐτούς πού καταδίκασαν
του καί καταδίκάστηκε σέ φυλακή «ἀπό ἐνα χρόνο μέχρι ἰσό610». M16 απροσδιόριστη ποινή
πού 16v καταδίκαζε νά ζεῖ κάτω
ἀπ’ τή δαμόκλεια σπάθη τῆς
«Ἐπιτροπῆς Ἀπολὺσεων ὑπό
ὅρου ς». Στή φυλακή ἀντωτάθηκε

στόλία κί ένα αὐτόματα κάτω
,ἀπό τήν καμπαρντίνα, ἀπελευθέρωσε καί ὥπλισε τρεῖς μαύρους
κρατουμένους καί έφυγε παίρνοντας μαζί του πέντε ὁμήρους.

Φεύγοντας φώναξεῑ «”Ως τίς δώδεκα καί μίοή v6 ἔχετε ἀπελευθερώσει τούς ὰδερφούς μας τῆς Σολεντατ».
ΥΣΤΕΡΑ ἀπό λίγα λεπτά κείτονταν νεκρός πάνυ) στήν ἄσφαλτο.
Ἕνα
χρόνο
ἀργότερα,
ὁ
Τζώρτζ Τζάκσον,
σκοτώθηκε
χτυπημένος ἀπό σφαῐρες δεσμοφυλακων στίς φύλακές San Quentin, στήν Καλιφόρνια, «ένῶ
προσπαθοῦσε v6 6001151511051».
Πρόσφατα ἀπακαλύφθηκε πώς ὁ
θάνατός του ἦταν έσκεμμένη 60λοφονία.

Ἕναγράμμα τοῦ
’ Τζώρτζ Τζάκσον
Ἀγαπητή μητέρα,
ύ στά 0060061 ὅσα σοῦ
Σέ παρακαλῶ, μήν παρείς καί πολ
ιωθα πάρα πολύ
’Έν
μα.
γράμ
υταῖα μου
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τούς
ἐμᾶς
σ’
κοινή, ι’ὁιαίτερα ἀναμεσοι
τούς ἐξωραϊστικούς
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ορές
ὁιαφ
χουν
ὑπάρ
δέν
πώς
σαι
ρίζε
καιρό θά ἰοχυ

ῖς νά φαίνεσαι
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01700 16 χαλάκι
1006
καί
ε, καί τρύπωνα ἐγώ πίσω σου
ἅς ποῦμ
γες χέρι, πόὸι, μύτη,
κάτω ἀπ’ τά 716610 σου, 111 ἔπεφτες κι ἔσπα
γε στό τζάκι, θά
ἔκαι
πού
ᾴ
κι οἱ οἰκονομίες ἔπεφτανστή φωτι

τό χαλί ἥ θά
σηκωνόσουν κατηγορώντας με πού τράόηξα
ν
όσου πώς 65v ἔπεσες στ’
ἔμενες ἐκεῖ πεσμένη καί θά προφασιζ
καί τίποτα,· Ἡ ἀναλογία
ε
ἔγιν
ἀλήθεια, ἥ ὅτι έτσι κι ἀλλιῶς ὁέν
α.
εἶναι τέλει
ε τά τελευταῖα
Ξέρεις ποιόν κατηγορῶ ἐγώ γιά ὅ,τι μέ ὅρῆκ

προγόνους μου,25 χρόνια, καί πρίν ἀπ’ αὐτό, τούς
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τοῦ χρόνου μαζί.

27 Μαρτίου 1967

Τζ , 5
11701;»

Τριακόσιοι νεκροί, ἀπό τό 1973 μέχρι

σήμερα. εἶναι ὁ ἀπολογισμος τοῦ ῑνὸιάνικου κινήματος καί ἢ ἀπαντηση τῆς
Κυὸέρνησης τῶν ΗΠΑ 0Υὰ αἰτήματα τῶν
Ἰνδιανων για τήν αναγνύριση σ“ αὐτούς
τῶν ἀνθρωπίνων δίκαιιιωατιιίν, τῆς κυρίαρχίας τῶν ἰνδιάνικυηᾯ φυλιῖιν πάνυ)

στα ἐδάφη τους, τῆς ἀπικχίυθέριιισης καί
τῆς αὐτοδιαθεσής τους, Ἀκόμα, δύο
ὠμές στρατιωτικές ἐπιχειρήσεις πού
καταληξαν στήν καταλήψῃ τῶν στρατοπέδων συγκέντριιωης τοι) pine Ridge. τῆς
Νότιας Ντακότα, καί τοῦ Menomimee

τοῦ Γουίσκόνσιν, στά ὁποία ζοῡν ἀποκλειοτικα Ἰνδιάνοί. Καί στίς δύο περιπτώσεις
χρησιμοποιήί-ίηφιαν
ἓνοπλσ
προσωπικό, αντρες τοῦ Γραφείου Ἰνδί-

ανικων Ὑποθέσειιιν (BIA). έλικόπτερα,
αὐτόματα δαριά ὅπλῳ στρατός καί
ὰσφυξίαγὸνα. ”Ολσι σχεδόν οἰ ήγέτες τοῦ
Ἀμερίκανικοῠ Ἰνδιάνιχου Κινήματος
(Α.Ι.Μ.) όρίσκονται αὑτγ1 τή στιγμή στίς
φύλακές, ένας μάλιστα ἀπ’ αὐτούς, ὁ
Russel

Oi Ἰνδιάναι ζιπάνε

Means, τῆς φυλῆς τῶν Sioux,

ὑπέστη ἀλλεπάλληλι-ῑς ὁᾳχρφονικές ἐπιθέσεις, άκόμα καί στό νΌΟοκομεῖο ὅπου
νοσηλευόταν, πρίν ([τάος, στό δικαστήριο γιά νά καταδικαστεῑ σε’ καθι-ιρξη -1
χρόνων κατηγορούμενος για στάση. ,
Διακόσια χρόνια από τήν «ι-’,ὐριιίπαῖκή

είσὸολή» στήν “Αμερική «01" ὄνομα τοῦ
Θεοῦ καί τοῦ ὲκπολιτισμοῡ της», οἰ ἰθαγενεῖς κάταικσί της, οί “Ινὸιανοι, ζοῡν σέ

OI ΚΑΛ OI Ἀμερικανοί σκοτώνουν πάντα τούς κακούς Ἰνὸιάνους
-ἀκόμα καί σήμερα. Τό αὐθεντίκό σενάριο ὅμως ὑπάρχει καί φυλάσσεται τόσο καλά ὅσα οἱ ὁιεκὸικήσείςτοῦ ἰνὸιάνικου λαοῦ γιά
ἐλευθερία, κυριαρχία καί αὐτοδιαθεση.
ΙΝΔΙΑΝΟΙ πού σκοτώνονται, ὑπάρχουν καί σήμερα, ὄχι ὄέόαία
ἀπό τά ἑξάσφαιρα τοῦ Τζών Γουαίην, μά ἀπό τά «Σμίθ-Γουέσσον»
τῶν πρακτόρων τοῦ ΒΙΑ (Γραφεῐο Ἰνὸιάνικων Ὑποθέσεων) ἤ τοῦ
FBI ἦ ἀκόμα ἀπό τά σύγχρονα αὐτόματα τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ καί τῆς Ὁμοσπονὸίακῆς Ἀστυνομίας.
’

στρατόπεδα συγκέντριιίσης ,τού ἵδρυσε ἡ
Ἀμερικανική Κυδέρνηση καί τό ποσοστό γῆς πού κατέχουν σήμερα εἶναι λιγότερο ἀπό τό 3%. Οἱ καλοί “Αμερικανοί
νικοῦσαν πάντα τούς κακούς “ίνὸιίινους,

ὁ Μπούφαλσ Μπίλ ἀπό κυνηγός 60m?“—
λιῶν καί Ἰνδιάνων. γινὸταν γερουσιαστής καί οἱ Εῦριιιπ(ιῖοι ὶῖ-ποικοι. ἐδίωχναν τούς “Ινὸιανους καί χαταλάμοίιναν
τή γῆ τους. Διακόσία χρόνια (”ιπο τήν

Ἀνεξαρτησία τῶν ΗΠΑ τό “Αμερικανικό Ἰνὸιάνικσ Κίνημυ, Χγί()ρτ(ἰ.ζει τά
«200 χρόνια ἀντίστασής» του στῆν πολι-

ΠΑΡΑ τήν πρασπάθεία τῆς Κυόέρνησης τῶν ΗΠΑ ν’ ἀποσιωπήσει τό πρόὸλημα ἀπό τόν ὑπόλοιπα κόσμο, οἱ Ἰνὸιάνοι ζοῡν σημερα σέ «στρατόπεδα συγκέντρωσης», ὀργανώνονταω διαθέτουν
ἔνοπλα τμήματα καί παράλληλα καλλιεργοῦν σχέσεις με ἀπελευθερωτικά κινήματα ὅπως τῆς Ἐρυθραίας καί τῆς ,Ὑεμένης
ΤΟ ANTI φέρνει σήμερα στή ὁημοσιότητα σημαντίκές πληροφορίες καί ντοκουμέντα πού ἀφοροῦν τό Ἀμερικανικό ’Ῑνόιάνίκο Κίνημα (AMERICAN INDIAN MOVEMENT) ἀλλά καί γενικόίτερα τή
σημερίνή εἰκόνα τῶν ἰθαγενῶν λαῶν τῆς Ἀμερικῆς έτσι οπως τη
ὁιαμόρφωσαν διακόσια χρόνια ἀπό τήν Ἀμερικοινικη Ανεξαρτησία πού φέτος γίορτάζει «ὅλος ὁ Ἐλεύθερος Κόσμος»...

τική τῶν ΗΠΑ, πού σύγχεηαλαιιιίνεταί
στήν ὁλοκληρωτική ἐξ(ι([.(ἰνιοη τῶν ἰθαγενῶν κατοίκων της.

Ὑπάρχουν σήμερα στίς ΗΠΑ περίπου
ἕνα ἑκατομμύριο “ίνὸιάνοι πού προέρχονται ἀπό 300 περίπου ([,υλές καί ἀπό
τούς ὁποίους τό 55% ζεῖ σέ στρατόπεδα
συγκέντριιίσης κάτω ἀπό κυριολεκτικα
αθλιες συνθῆκες, ἐνιῖι τό ὑπόλοιπο στίς

πόλεις καί στα προάστια ἀντίμετωπίζαντας τήν προκαταληψη τῶν λευκιῖιν πού
ἀκόμα τούς θεωροῦν «ἀγρίους καί δάρδαρους»...
Ὀ μεγαλύτερος ὄγκος τους ὅρίσκεται

στα στρατόπεδα Pine Ridge τῆς Νότιας

2εΛεναεΡιΑ

ME πορεία 016 Little Big Horn (24/6/76). οἱ Ἰνὸγιάνοι γιορτάζουν τήν ἑκατονταετηρίδα τῆς μάχης πού νίκησαν τόν θρυλικα ὸιιιίκτι] τοιις-στρατηγα- Κάστερ. Ἐπικεφαλῆς τῆς πορείας ὁ Rune] Means. Ὁ Κατ-πεί Means, στήν φωτογραφία δεξιά, ἀντιμετωπίζει σειρά ἀπό διώξεις, Kano δεξιά, χάρτης της περιοχης του στρατοπεὸῡυ
τοῦ Nam/10.

Ντακότα. Menominee τοῦ Γουϊσκόνσίν
καί στό στρατόπεδα τοῦ Navato, πού
καταλαμδάνει μία έκταση 16 ἐκατ.
στρεμμάτ(ι)ν καί ἀποτελεῖται άπό ἐρῆμα
καί κόκκινουςάμμόλοφους ανάμεσα στίς
πολιτεῐες τῆς Ἀριζόνα, τῆς Γιούτα καί

τοῦ Νέου Μεξικοῦ. Τά στρατόπεδα αὐτα
εἶναι περιφραγμένα καί «τό μάτι» τοῦ
Ὑποθέσεων
Ἰνδιανικων
Γραφείόυ
(ΒΙΑ) δέν ὂρίσκεταί πολύ μακριά.
«Ἕνα οτρατόπεὸα συγκέντρωσης Ἰν-,

ὁιάνων εἶναι ἕνα καλά προετοιμασμένο
σωφροιίστήρίο. Προτοῦ νά πάει κανείς
σ’ αὐτό θά πρέπει νά ἐξασκηθεῖ σέ συνθήκες φυλακῆς. Ἀκόμα καί ἔξω ἀπό τό
στρατόπεὸο πολλοί ”ίνὸιάνοι νιώθουν
,
_
ὸεμένοι μέ μία ἁλυσίὸα»
ον
ἐναντι
ων
Ἰνδιάν
Οί ἐξεγέρσεις τῶν
κυ6ερτῶν
ίών
ένεργε
ῆ
σεων
τῶν ἀποφά
νῆσειιιν τῶν τοπικῶν Παλιτειῶν ἤ τοῦ
Γραφείου “Ινδίάνικων Ὑποθέσεων, ὅπως
για παράδειγμά ῆ χρησιμοποίηση ακομα
καί στρατιωτικῆς δίας ἀπό τόν «ἰδιωτίκο
στρατό» τοῦ Dick Wilson για τήν έκλογή
του ὡς «ἀρχηγοῦ τῆς φυλῆς τῶν Lz_1cota», στό στρατόπεδα Pine Ridgel εἰναι
συχνές. Ἀντίπαλος τοῦ Wilson ῆταν ὁ
ἡγέτης τοῦ Α.1.Μ. Russel Means, ἀφοῦ
προηγούμενα τρεῖς ὑποψῆφιοι ἀντίπαλοι
1
τοῦ Wilson εἶχαν δολοφονηθεῖ.
ειναί
τρωσης
συγκέν
πεδα
Τά στρατό
γεματα ἀπό καλὺὅες φτίαγμένες ἀπό
χαρτοκίδώτια, παλιά σίδερα, χαρτόνια
καί ἄλλα ἄχρηστα ῦλικά. Οἱ συνθῆκες

διαδίωσης o' αὑτά τά στρατόπεδα εἶναι
κυριολεκτικά ανατριχιαστικές.
Ο Τό ποσαστό ἀνεργίας φτάνει τά

45%, σχεδόν 10 φαρές μεγαλύτερο ἀπό
τόν δείκτη ἀνεργίας Ιτῶν ΗΠΑ.
O Τό ἐπίσημο «κατώτατα ὅρίο φτώ-

χειας» καθαρίζεται από τῆν κυόέρνηση
στα 4.540 δολλάρια τόν χρόνο. Τό μέσο

εἰσόδημα μιᾶς οἰκογένειας Ἰνδιάνων είναί 1.500 δολλάρια τόν χρόνο, δηλαδή

66% λιγότερο ἀπό έκεῖνο καί τῆς πιό
φτωχῆς ἀκόμα οἰκογένείας Ἀμερίκανών.
Ο Ὁ μέσος ὅρος ζωῆς για έναν Ἰνδιάνα εἶναι 46 χρόνια. Σέ μερικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, ὁ ἀριθμός αὐτός
πέφτεί στα 30 χρόνια, ένώ για ὅλες τίς
αλλες ὲθνότητες τῶν ΗΠΑ, ὁ μέσος ὅρος
ζωῆς εἶναι 70,4.
O Ἠ παιδικῆ θνησιμότητα μεταξύ
τῶν Ἰνδιάνων εἶναι άστρονομικά ψηλῆ.
Σέ ’μερικά στρατόπεδα συγκέντρωσης
παρατηροῦνται 100 θάνατοι σέ 1000
γεννήσεις. Τό ποσαστό αὐτό εἶναι 10 φορές μεγαλύτερο ἀπό τόν μέσα δείκτη τῶν
«λευκῶν» Ἀμερίκανῶν. Τό 1973 σέ κάθε
έξί παιδία Ἰνδιάνων τό ἕνα, πέθαινε
προτοῦ νά γίνει 15 χρονῶν...

O Οί αῦτοκτονίες, εἰδικα ανάμεσα
στῆν ἰνδιάνικη-νεολαία, εἶναι δύο φαρές
περίσσότερες ἀπ’ ὅ,τί στούς «λευκούς».
Στούς 100.000 Ἰνδιάνους τό 21,8 αὐτο-

κτονεῖ, fwd) στούς λευκούς τό 11,3.
O Ἕνας στούς τέσσερίς αντρες καί
μία στίς ὀκτώ γυναῖκες εἶναι ἀλκοολικοί.
O Ἣ πείνα εἶναι συνηθίσμένο φαινόμενο ἀνάμεσα στούς Ἰνδιάνους, ἰδιαίτερα τούς ὁῦσκολους μῆνες τοῦ χείμώνα.
Ἀρρώστιες, ὅπως ὁ μαρασμός, πού
ὀφείλωνται σέ έλλειψη πρωτεϊνών καί
θερμίδων μαστίζουντό τεράστια στρατόπεδα συγκέντρωσης τοῦ Navato.
Ἀφοῦ διώχθηκαν ἀπό τίς περίοχές
πού κατοικοῦσαν, οἱ ὁποῖες μοίράστηκαν ἀπό τήν κυδέρνηση σέ «κρατικές
ἐταιρίες», ἀναγκάζονται ὕστερα ἀπό τῆν
ψῆφίση ἀπό τό ἀμερικανικο Καγκρέσσο
τό ’1934 τῆς Πράξης γιά τήν Ἀναδιοργάνωση ,τῶν Ἰνδιάνων νά συγκεντρωθοῦν σέ στρατόπεδα ῆ γκέτσ. Ἐκτός ἀπό
τό δικαίωμα τῆς κυδέρνησης να ἱδρύει
«στρατόπεδα συγκέντρωσης» (Reservation) ἡ Πράξη για τήν Ἀναδίοργάνωση
τῶν Ἰνδιάνων προδλέπει καί τῆν ἀπευθείας ὑπαγωγῆ τοῦ Γραφείου Ἰνδιάνι-
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κων Ὑποθέσεων (ΒΙΑ) στόν Γενικό
Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, πού γίνεται ἔτσι «ὑπεύθυνος για τή
ζωή τῶν Ἰνδιάνων». Τό γραφεῖα Ἰνδί-

διάνοι θεωροῦνταν «αἰχμαίνωτΟι πολέ·
μου», τό FBI, 0 στρατός 119V HHA, Οἱ
«ἰδίωτίκοί στρατοί» διαφόρων «παρα-

γόντων» τῶν τοπικῶν παλιτΕιῶν καί τά

άνικων Ὑποθέσεων (ΒΙΑ) εἶναι ὁ φορέας πού ἔχει σάν ἀποστολὴ τήν ἐφαρμογῆ τῆς κυ6ερνητικῆς πολιτικῆς ἀπέναντι σούς Ἰνδιάνους καί ποί· ίῖνιιι
σύμφωνα μέ τό Ἀμερικάνικο Ἰνδίανικο
Κίνημα (AIM) «πολιτική γενοκτονίας».
Τό ΒΙΑ διαθέτεί δικοὺς του «αντρες
ἀσφαλείας» πού πολύ συχνά ὑποδοηθοῦνταί ἀπό τούς ἀντρες τοῦ FBI. Καθημερινές εἶναι σχεδόν oi καταδίκες Ἰνδιάνων για «στάση» καί «ὀχλαγωγία».
Οἱ τεράστιοι φακελοί του περίέχουν
ἀκόμαΙ καί τίΙς ἐπικυρώσείς σέ μή Ἰνδιάνσυς, ἰνὸιάνικων κτημάτων πού εἶχαν
στῆν ἀρχή «ἐνοίκιασθεῖ». Τριάντα χρόνια ἀργότερα ἔνας παρόμοιος νόμος ψηφίζεται ἀπό τό ρατσιστικό καθεστώς τῆς
Νότιας Ἀφρικῆς.
ι
Ἡ N01 ια Ἀφρίκῆ ἔμαθε τόν ρατσισμό
ἀπό τίς ΗΠΑ...» λέεί ὁ Russel Means,

«ἀτυχήματα», oi καταδίκες γῑὰ «πάθη»
καί «ὀχλαγωγία», δέν στάθιίΙκΟιν τελικά

ἱκανές νά «θάψουν» τόν ἀγώνΟι τῶν Ἴνδιανων πού ξεκίνησε ἀπό ἀνὡδυνοι ὑπο·
μνήματα καί κλίμακώθηκε μὲ καταλήψεις περιοχῶν καί ἐξεγέρσεις·

H KATAAH‘I’H
TOY AAKAZAP
T0 Νοέμδρη τοῦ 1969 μιόι ὁμάὸα VE-

αρῶν Ἰνδιάνων ἀποδιδάζετοιι καί “(1101Ὁ ήγέτης στήν κατάληψη τοῦ Ἀλκατράζ, Μοϊκανός
Ρίτσαρντ Ὅουκς, πού ὁολογονήθηκε στίς 20/9/ 72.

λειτουργεῖ
O ΛΑΟΣ

Παραλλαγές σέ μαῦρο-κόκκίνο. “Ὀμως

ἡ ψήφιση τῆς Πράξης γιά τήν Ἀναδιοργάνωση τῶν Ἰνδιάνων ἀποτέλεσε τόν
«σπινθῆρα» γίά τόν ἰνδιάνικο λαό> πού
ἀπό δῶ καί μπρός «ξυπνάεί» γίά νά συντονίσει τίς ἐνέργειές του, καί να ὑπερασπισθεῖ τά δικαιώματά του. ‘O ρόλος
πού πέφτει στούς ὤμους τῶν παραδοσίακῶν άρχηγῶν τῶν ίνδιάνικων φυλῶν εἷναι μεγάλας. Ἀκόμα καί σήμερα οἱ ἡγέτες τοῦ AIM ἔξακολαυθοῦν να φέρουν

παραδασιακά ὀνόματα άρχηγῶν, ὅπως
γίά παράδειγμα «Μαῦρο Ἐλάφι» ἤ
«Καθιστός Ταῦρος» κ.τ.λ. eH καθημερινῆ
διαδίωση τῆςΙ ἀθλιότητας στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κάτω ἀπό συνθῆκες
ἀπαράὸεκτες γιά κάθε ἄνθρωπο ὡριμάζει τό πνεῦμα τῆς ἐξέγερσης καί τό
πρῶτα αἴτημα - «ἀμυνα» ἐναντίον τῆς
πολιτικῆς τῆς ἔξαφάνισης πού ἐφαρμόζει
ἡ κυδέρνηση τῶν ΗΠΑ, εἶναι ὁ σεόασμός
τῶν Συνθηκῶν πού ἡ ἴδια εἶχε ὑπογρά·ψει μέ τούς ἀρχηγοὺς τῶν ἰνδιάνικων
φυλῶν.
Ἡ ἱστορία παει μακριά, στό 1786,
ὅταν μέ τό Βαρείο-ανατολικό Δίάταγμα
οἱ ἰνδίάνικες φυλές ἀναγνωρίζονται ὡς
«κυρίαρχα ἔθνη», Τριακόσιες ἐδδομήντα
μία ’συνθῆκες πού καλύπτουν τό χρανίκό
διάστημα μέχρι τό 1871 ἐπαναλαμδάνουν καί ἀποσαφηνίζουν τό δικαίωμα
αῦτό τῶν ἰνδιανικων φυλῶν, πού μαλίστα τό 1832 κατοχυρώνεταί καί ἀπό τήν
ἀμερικανική Νομολογία μέ τῆν Ἀπόφαση τοῦ Πραέδρου τοῦ Ἀνωτάτου Δικαοτηρίου τῶν ΗΠΑ, Jhon Marchall.
“Ὀμως οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν ἀμερικανικων μονοπωλίων διψοῦν για
πλουτοπαραγωγίκούς πόρους καί στρατηγοί ὅπως ὁ Kide Carson φιλοδοξοῦν
>3Ο

σάν

Ἀαῑαλύῑης

τας τήν ἐθνική τους ἐνότητα καί χιλιάδες
Ἰνδιάνοι, όχι μόνο ἀπό τίς ΗΠΑ, συρρέ-

“Η καρδία τῆς Ἐπαναστασης
Ἡ φωτια τῆς “Επσναστασης
εἶναι 0' Λαός

ΤΟ AMEPIKANIKO
INAIANIKO
'
KINHMA ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ

αὐτόματα

μέσα στίς ἰνδιάνικες μάζες ἐπαναφέρον-

εἶναι ὁ Λαός

ἔνας ἀπό τούς ήγέτες τοῦ ΑΙΜ.

1011160w51 τή νησίδα ἈλκαζαΩ, ζηῖώνῖας
τήν παραχώρησῆ της γίά τή (3111119311910Ol
Ἰνδιάνικου Κέντρου. Ἡ κατάληψη αῠῖή

Εἶναί ἀδύνατα να καταστρέφεις
τήν “Αγάπη τοῦ Λαοῡ
Εἶναί ἀδύνατα νά καταστρέφεις
τήν ὶδεολογία τοῦ Λαοῡ
Δέν μπορεῐς νά ἐξαλείφεις
τό Λαό
Δέν μπορεῐς να ἐξαλείφεις
τήν “Επανασταση.
ΙΣΙΝΤΡΟ ΓΚΑΛΙ

ουν στό Ἀλκαζαρ καί στῆν ἀπὲνανῒῑ
ὄχθη δίαδηλώνοντας τά αἰτήμαῗά ῑΟΌς
γιά «ἀνθρωπίνη ζωή», «κυριαρχία» καί

«ἀπελευθέρωση». Ἡ κυόέρνηῡη ἅνῒιὸρᾶ
μέ ἀπε ιλές στρατιωτικῆς δίας, διακόπτει

-τήν παροχή ρεύματος καί νερΟῦ Οῑή v11σίδα, ὑπόσχεταί τήν ἵδρυση ἑνός VéOU‘
Ἰνδιάνικου Κέντρου... κοντα Οῒή (Πρα-

τίωτική ·6άση ποῦ’ Ἀγίου Φραγκίσκου
στή θέση ἐνός ἄλλου που εἶχε ἐκεῖνες YES
μέρες μυστηριωὸῶς καεῖ, κοίί σχεδιάζει
τήν ὁμαδίκή ἀπαγωγή ὅλων 500W ὅρισκονται στῆ νησίδα.

-

ὅταν πίνουν τό οὐῖσκυ τους, καπνίζον-

Τό Σεπτέμόρη τοῦ 1972 ὁ RiChard 0a-

τας τα παῦρα τους, νά ἔχουν νά διηγοῦν-

kes, 0 ἐγκέφαλος τῆς κατάληψης ἳΟῡ
Ἀλκαζὰρ, πυροδολεῐται καί σκοτώνεται
ἀπό τόν φρουρό α’ ένα στρατόπεδα συγ-

ται τίς ἔνδοξες νίκες τους. ”E101 λοιπόν
ἀπό «κυρίαρχα ἔθνη» οἱ Ἰνδιάνοι μεταπίπτουν μετα τό 1871 (Πράξη για τήν
Οἰκειοποίησηᾳ) τῶν Ἰνδιάνων) σέ μία
νομική κατάσταση sui generis παρόμοια
μέ τ’ῶν δούλων στό ρωμαϊκό δίκαια, πού
διαρκεῖ σχεδόν ἕνα ὁλόκληρα αἰῶνα. Δέν
ἦταν πολίτες, οὔτε τῶν δικῶν τους ἔθνο-

κέντρωσης τῆς Βόρείας Καλιφόρνιῡις μέ
τήν πρόφαση 011 ὁ R. Oakes τόν εἶχε
ἀπειλήσει μέ μαχαίρί.

Τό Ἀλκαζάρ ἔγίνε τό σὺμδολο τῆς
ἔξέγερσης τ’ῶν ’”Ινδιάνων για τό ἄνοιγμα
τοῦ δρόμου γιά μία «ἀνθρωπίνη ζωή»

τήτων, οὔτε τῶν ΗΠΑ, ῆταν απλά καί
μόνο ὑλικό για ἐξαφάνιση, καί στῆν
περίοδο αὐτῆ σημειώνονταί «οἱ πιό με-

καί για τήν «ἀπελευθέρωση ἀπό τήν

γάλες νίκες κατά τῶν Ἐρυθροδέρμων»...

τό δρόμο καί τήν ἀνάγκη τῆς ὀργανωσης
τῶν ίνδιάνικων μαζῶν καί τῆς ἐπεξεργα-ι,
σίας τῶν δίεκδικήσεών τους καθώς ἐπί-

Τό 1924, μέ ἀπόφαση τοῦ Κογκρέσσου, ἀναγνωρίζονται, ὅσοι 6έ6αία ἀπόμειναν, ὡς πολίτες τῶν ΗΠΑ μέ κάπως
ίδιόμορφα δικαιώματα, ἀφοῦ σπρώχνονται σέ αγονες περίοχές, καθώς οἱ «κρατικές ἑταιρίες» ι-ίχαν ἀνάγκη ἀπό ἐκτά,σεις γίά καρυουνο, πετρέλαιυ, ξυλεία
κ.τ.λ., για νά καταλήξουν μετα τό 1934
στῆ σημερίνή πραγματικότητα τῶν στρατοπέδων συγκέντρωσης καί τῶν γκέτο.
Ὁλόκληρη ἡ ἱστορία τῶν σχέσεων τῶν
ΗΠΑ μέ τούς αὐτόχθονες λαούς τῆς
Ἀμερικῆς καθαρίζει τῆν πολιτική της
ἀπέναντι α’ αὐτούς ὡς μία πολιτική ὁλοκληρωτικῆς καταστροφῆς καί ἐξαφανίσης. Ἡ Κυδέρνηοη τῶν ΗΠΑ χρησίμαποίησε κάθε «πρόσφορα» μέσα για να
ἀποκρύψει ἀπό τόν ὑπόλοιπα κόσμο το
ἰνδιάνίκο πρὸδλημα. Τό Γραφεῖο Ἰνδίανικων Ὑποθέσεων (ΒΙΑ), καί πρίν ἀπ’
αὐτό τό «Τμῆμα Πολέμου», γιατί οἱ Ἰν-

ὑποδούλωση στό οἱκονομίκὸ σύστημα

τῶν λευκῶν», T0 Ἀλκαζάρ ἀκόμα ἔδειξε

σης καί τῆ διατύπωση μιᾶς πολιτικῆς·
πλατφόρμας.
”Στίς 11.3.73 01 παραδοσίακοί ἠγέτες τῆς φυλῆς τῶν Oglala Sioux,
μιᾶς ἀπὸ τίς μεγαλύτερες φυλές,
διοκηρύσσουν τῆ «συνεχῆ ἀνεξαρmain» τῆς φυλῆς τους ἀπό τίς
ΗΠΑ, ἐπικαλούμενοι τῆ συνθήκη
Fort Lamm-ies τοῦ 1868, ἀνσκηρύσσουν τό «“Ανεξάρτητα “Ἐθνος τῶν
Oglala» μέ ἐδαφίκῆ περιοχή τό
Wounded Knee (Πληγωμένο Γὸνατο)
καί δίορίζουν Προσωρινῆ Κυθέρνηon.
T0 γεγονός εἶναι σημαντικό για τήν
πορεία τοῦ ἰνδιάνικου κινήματος, καθώς
δείχνει τό 090110 τῆς ἀνεξαρτησίας, μα
ταυτόχρανα ἐπικίνδυνα για τίς ΗΠΑ. Γι’
/

καί τίς ινδιανικες φυλές. Oi συνθῆκες
αυτές πρέπει να γίνουν 0560015; καί να
μποῡν 0' έφαρμογή, ὅσες έξαλλου φυλές
δέν κατοχυρώναυν τά ἐδαφη τους μέ τέ-

αὐτό ἡ Κυόέρνηση ἀντίδρᾶ στῆν ,«πρόκλησῆ» μέ πρωταφανή 6101011110. Περικυκλώνει τό Wounded Knee μέ στρατιωτικές δυνάμεις καί πραγματοπαιεῖ μία
ἀπό τίς μεγαλύτερες σφαγές, ἐνῶ παραλληλα στέλνει σέ ἐξορία τούς πιό «δραστῆρίαυς πολίτες τῆς Ἀνεξάρτητης
Ἐθνότητας τῶν ,ΟςῙεΙευκ Στό ἀμέσως
ἑπόμενα χρονικό διάστημα οἱ ἐξεγέρσεις
σέ στρατόπεδα συγκέντρωσης ἐντείνονται. Ἡ Κυὸέρνηση τῶν ΗΠΑ μπροστα
στό ἐνδεχόμενα τῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἰνδιανικαυ κινήματος δείχνει 1110 «φαόερή
ἀποφασίστικότητα» καί oi σφαγές στα
στρατόπεδα Pine Ridge καί Menominee
δέν έχουν τίπατε να ζηλέψουν ἀπό τίς
ἐπιθέσεις ἐναντίαν τῶν μαύρων στῆ Poδεσία καί τή Νότια Ἀφρική.

τοιες συνθῆκες, να προαχωρῆσουν στίς

ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΤΟ Α.Ι.Μ.
Μέσα ἀπ’ αὐτῆ τῆ ρατσιστική μεταχείριση καί τίς σφαγές γεννήθηκε τό Ἀμερικανικό Ἰνδίάνικα Κίνημα. Oi διεκδικήσεις του εἶναι παλιές, πᾱνε 200 χρόνια
Ὁ γραμματέιις τοῦ Α.Ι.Μ. Ντέιίς Μπάνκς, ὁ ἀναπίσω, σήμερα ὅμως παίρνουν μία ἰδιαίγνωρισμένσς 111/En]; τῶν Ἰνὸιτῐνωια ἀποτελεῖ στόχο
πρόκο
ἰνδιανι
τό
τερη διασταση καθώς
ὁιιίιξεων ἀπό τήν Ὁμωσπωιῦιιική Κιιὸἑρνηση.
6λημα συνδέεται ἀπό τήν πολιτική πλατO Ἡ δευτέρη Διεθνής Συνδιασκεψη
φόρμα τοῦ A.I.M. μέ τόν γενικότερο «διτῶν
ἀγῶνα
τικό
εριαλισ
ἀντικείμενα τήν ἐιμιρμογή τῶν Συνμέ
ἀντίιμπ
κό
εθνιστι
λαῶν» ἐναντία στόν ἰμπεριαλισμό τῶν θηκῶν μέ τις όποῑες 0i [νδιανικες ([ῑυλές
_
ἀναγνωρίζανται ὡς κυρίιιρχα έθνη. εἶναι
ΗΠΑ.
«Καταλαὸαίνουμε πολ-ὑ καλά ὅτι ἐμεῖς καλὺτερα ὀργανιίηιένη. Καί α’ (ιιίτήν παρευρίσκονται ἀντιπρόσωποι τοῦ Ἀραὸιπού ζοῦμε μέσα στήν Ἀμερική θά 57/10με
γευτοῦ
θά
πού
ῖοι
τελευτα
Κέντρσυ ΙἹληροφ()ριιῑ)ν τοῦ O.H.E.,
οἴ
κοῦ
ἴσως
στε
τῆς ’Ἀφρικανικῆς Ἐθνικῆς Ἕνωσης τῆς
τήν ἐλευθερία. Οἱ Ἀμερικανοί θά προσΖιμπαπουε. ὁ Jose Alberto Alvarez ἐκ
παθήσουν νά κάνουν τήν ὄμορφη παμέρουςτοῡ Σοσιαλιστικοῡ Κόμματος τοῦ
τρίὸα μου τό τελευταῖα προπύργιο τῆς
Πουέρτο - Ρίκο 7.0001; ἐπίσης καί ἀντικαπιταλιστικῆς δουλιμίας. Παρόλα αὐτά
πρόσωποι τῶν ῐθα“,ιείίῑ)ν κατοικῶν τῆς
μποροῦμε νά συντομεύσουμε τήν ἡμέρα
τῆς ἐλευθερίας μσς δουλεύοντας μέ καί Αὐστραλίας. Στή δευτέρη αὐτή Συνδιγιά τά ἀπελευθερωτικά κινήματα ὁλόασκεψη καταγγέλι-ιηκε .011 10 Γραφεῐο
κληρου τοῦ κόσμου...» λέει ὁ Carter Ἰνδιανικων Ὑποθέσειι)ν (ΒΙΑ) πουλησε
κάρὸουνα ἀπό περίοχές πού ἀνήκουν σέ
Camp, πρώην πρόεὸρος τοῦ Α.Ι.Μ.
Αὐτό στῆν έφαρμογή του μεταφραζεέ· Ἰνδιανους στό 1/3 τῆς τιμῆς πού ὑπάρχει
101 011’; σχέσεις πού διατηρεῖ σήμερα τό στῆν ἀγορα. σέ μεγαλες ἐταιρίες, περιΑ.Ι.Μ. μέ τά ἀπελευθερωτικά κινήματα λαμὸαναμένων καί τῶν ἑταιριῶν Shell,
Standard καί Gulf Oil. «Θέλουμε να χρηοπως
O 10 P.F.L.O. τοῦ Ὀμάν (PeOple σιμαπαιῆσουμε τούς πλαυτοπαραγιι)γικαύς πόρους τῆς γῆς μας για να προμηFront for the Liberation of Oman)
(Eri- θεύσουμε τρόφιμα στό λαό 110;, για τήν
Ο τό E.L.F. τῆς Ἐρυθραίας
threan Liberation Front)
’ οἰκονομική μοις ἀνάπτυξη ὄχι μέ 110711100 τό U.N.F. τῆς ’Υεμένης (Unified λιστικές μεθόδους ἀλλα Ιιιέ τό δικό μας
National Front)
παραδοσιακό τρόπο», λέεί ἡ διακήρυξη
K011110
τοῦ που ἐγκρίθηκε.
Σοσιαλίστικό
Ο τό
Παυέρτο - Ρίκο
Ο τό Ἐργατικό Κόμμα τοῦ Μπαγξ

κλαντές, κ.ἂ.

Τό πρῶτα Διεθνές Ἰνδιανικο 211116011110 γιά τήν έφαρμογή τῶν Συνθηκῶν
έγίνε στόν «”Ορθιο B90x0»(Standing
- Rock) τῆς περιοχῆς τῆς φυλῆς Sioux, τόν
Ἰαύνιο τοῦ 1974, καί σ’ αὐτό πήραν μέρος 97 ἰνδιανικες φυλές καί ἐθνότητες
ἀπό τῆ Βόρεια καί Νότια Ἀμερική,
Ἀκολούθησανῑ
O Ἡ πρώτη Δίεθνῆς Ἰνδιανικη Συνδίάσκεψη, τόν Ὀκτώὸριο 1975, στό νησί
Βανκοῠὸερ, μέ τήν παρουσία καί ξένων
ἀντιπροσώπων ἀπό τήν Ἀμερική, τόν
Εἰρηνίκό καί τήν Εὐρώπη.

“L

ὑπαρχουσες ῆ παντως να ἐξασφαλίσθεῖ
α’ αῠτές μέ ὁποιοδήποτε ἀλλο τρόπο ἡ
κυριαρχία τους πάνω στα ἐδάφη στά
ὁποῖα για αἰῶνες ἐζησαν.
«Ὁ μόνος ὁρόμος πού θά ὁδηγήσει
στήν ἐξομάλυνση τῶν σχέσεών μας με’ τίς
ΗΠΑ εἶναι νά ὁιεκὸικήσσυμε τό 01x01ωμα τῆς κυριαρχιάς μας ὅπως τό 015x01—
κησε ὁ λαός τοῦ Πουέρτο - Ρίκο. Ξέ-ρουμε πολύ καλά ὅτι μέχρι ν’ ἀναγνωριστεῖ τό ὸικαίωμά μας αὐτό ἀπό ἄλλα
κράτη, ἡ Κυόέρνησι] τῶν ΗΠΑ θά ἐξακολουθεῖ νά συμπεριφέρεται σάν νά μήν
ὑπάρχσυμε», λέει ὁ Vernon Bellecom‘t,
ἕνας ἄλλος ἀπό τούς ήγέτες τοῦ A.I.M.
'H κυριαρχία τῶν ἰνδιανίκων φυλῶν
πανω στα ἐδάφη τους εἶναι για τό Α.Ι.Μ.
ἀναπόσταστα συνδεδεμένη μέ τό δικαίωμα για αὐτοδιαθεση καί ανεξαρτησία,
ἤδη ἡ ἀνακῆρυξη «ἀνεξαρτητης ἐθνότητας τῶν Oglala» εἶναι ἐ’να προηγούμενα
που δείχνει τό δρόμο καί για τίς ,ἀλλες
φυλές. «Κρατη ὅπως ἡ Δανία καί τό
Λαυξεμόοῡργο ἐχαυν λίγότερο πληθυσμό
ἀπό τίς ἰνδιανίκες φυλές τῶν ΗΠΑ, καί

εἶναι μέλη τοῦ ΟΗΙΞ». Για τήν ὥρα παντως ό κύριος ἀγῶνας τοῦ A.I.M. εἶναι ὁ
ἀγῶνας ἐναντία στῆν πείνα, στίς ἀρρώστιες που μαστίζουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ἐναντία στήν καταπίεση τοῦ
Γραφείου ’ἰνδιανίκων Ὑπαθέσεων, τοῦ
ὁποίου ζητοῦν τόν ἀπαχωρισμό ἀπό τό
Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν καί τόν πλήρη
έλεγχό του ἀπό Ἰνδίάνους Ἀγωνίζονταί
πρῶτα ἀπ’ ὅλα γιά να προστατέψουν τῆ
ζωή τους ἀπό τήν πολιτική γενοκτανίας
τῆς Κυὸέρνησης τῶν ΗΠΑ.
Καποτε ὁ Μπαὺφαλα Μπίλ νίκησε
τούς Ἰνδιανους καί συνέλαὸε αἰχμάλωτα τόν ἀρχηγό τους, τόν «Καθιστό
Ταῦρο». “Ὀταν μία ἀντιπροσωπεία
τῆς φυλῆς τῶν Sioux πῆγε τελευταῖα
ατήν Οῦάσιγκτον για να συναντήσει
τόν Πρόεδρο Φόρντ, ἐκεῖνος τους δέχτηκε για ...τέσσερα λεπτά. Κατα τα
01110 αἱ ἀρχές τῆς Ὑπερατλαντικῆς
Δημακρατίας ἀς φωτίζουν τόν ἐλεύθερο κόσμο...
·
«

KYPIAPXIA
‘
ΤΩΝ ΙΝΔΙΑΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ

Τό Ἀμερικανικό “Ινδιανικο Κίνημα
ἀγωνίζεται σήμερα να (“ιπελευθεριι)θεῑ
ἀπό τήν καταπιέση τῆς Κυὸέρνησης τῶν
ΗΠΑ, ἐναντίον τοῦ (“ιποικισμόῦ καί τῆς
πολιτικῆς τῆς όλόκληριιιτικῆς ἐξαφανί-

αης τῶν ι’νδιανικίιηι φυλῶν. Τα αἰτήματα
τοῦ A.I.M. συνοψίζοντ(ιιστι’] διεκδίκηση
τῆς κυριαρχίας τῶν ῐνδιανικίιηι (φυλῶν
πανω στα ἐδάφη τους. πού 51111115111111—
μένα ἀναγνωρίστηκε ἀπό Ιιιια σειρα συνθῆκες που ὑπογραηηκαν ἀπό τίς ΗΠΑ
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«M0; ὁώσανε πολλές ὑποσχέσεις, περισσότερες ἀπό ὅσες
μπσριῖ) νά θυμηθῶ. Ἀλλά ὸέν κράτησαν παρά μόνο μιά.·
Ὑποσχέθηκαν νά πάρουν τή γῆ μοις καί τήν πήραν.»
ΜΑΧΠΙΟΥΑ AOYTA (Κόκκινο Σύννεφο)

«Ποιόν νόμο καταπατήσας· Εἶναι λάθας μου ν’ ἀγαπάω
τούς “ὸικρύς” μσυ,· Φταιέι μήπως τό κόκκινρ μου (δέρμα
η’ τό ὅτι εἷμαι ““Λακότα” καί γεννήθηκα ἐκεῖ ησύ ἔζησε ὁ
πατέρας μου καί θά πεθάνω γιά τό λαό μοι, καί γιά τήν
πατρίδα μοις»
ΤΑΤΑΝΚΑ ΓΙΟΤΑΝΚΑ (Καθιστός Ταῦρος)

Πρὸς τόν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, τό Κογκρέσσο καί τή

καθορίστηκαν 6116 τίς συνθῆκες αὺτές. ”Οσες φυλές δέν

Βουλῆ τῶν Ἀντιπροσώπων;
OI ΙΝΔΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΖΗΤΟΥΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ
'0 ἰθαγενής αμερικανικός λαός τῶν ΗΠΑ ἀγωνίζεται
να έλευθερωθεῑ από τήν καταπίεση τῆς Κυθέρνησης
τῶν ΗΠΑ καί τοῡ Τραφείου “Ινδιανικων “Υποθέσεων
(BIA). Ὀ ίνδιανικος λαός ὑποφέρει ἀπὸ 16 μεγαλύτερο

ἓχουν συμπεριληφθεῑ στίς παραπανω συνθῆκες μέ τίς

ποσοστὸ ανεργίας, 16 μεγαλύτερο ποσοστό αὺτοκτονι-

ῶν, καί τό χαμηλότερο κατα κεφαλήν εἰσόδημα στίς
Στή διαρκεια τῶν 200 χρόνων ζωῆς τῶν ΗΠΑ, τα ανΘρώπινο καί νόμιμα δικαιώματα τοῦ ἰθαγενῆ λαοῡ τῆς
Ἀμερικῆς ἔχουν στό σύνολό τους συστηματικα παραθεσσθεῑ απὸ τίς καθε φορα Κυθερνήσεις τῶν ΗΠΑ καί τίς
τοπικές Κυθερνήσεις τῶν ἐπί μέρους Παλιτειῶν. Oi
προθεσμίες έχουν πρό καιροῦ ἑκπνεύσει για τήν ανσγνώριση Kai ὲνδυναμωση τῶν δικαιωμάτων τοῡ ἰθαγε-

ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τό δικαίωμα αὺτό ἤ ν’ αναγνωριοτοῡν μέ ὁποιοδήποτε αλλο τρόπο ὡς νόμιμα, κυρίαρχα ἔθνη.
2. Ἠ Πραξη για τήν “Ινδιανικη “Αναδιοργόνωση τοῦ
1934 (Πραξη Χαουαρντ - Χουῆλερ) πρέπει ν’ ανακληθεῑ.
Κυθερνήσεις 6116 Kai για 16v ὶνδιανικο λαό πρέπει να

επανεγκατασταθοῡν ἀπό τοὺς ἰ’διους τοὺς “Ινδιανους.
3. T6 Γραφεῑο Ἰνδιανικωγ Ὑποθέσεων πρέπει ν’ αποσπασθεῑ ὰπὸ 16 Ὑπσυργεῑο Ἐσωτερικῶν καί να ἐπαναλειτουργῆσει ὡς ανεξαρτητο γραφεῖα, κατω από τόν

έλεγχο τῶν Ἰνδιάνων, καί να λογοδοτεῑ 0' αὺτούς. ”Ολα
τα ἓγγραφα καί 616λία τοῦ Γραφείου αὺτοῡ πρέπει να
έλεγχθοῡν καί να γίνουν ἐπανορθώσεις για τήν κακή
διαχείριση καί ὅλες τίς μέχρι σήμερα απατες. Προηγούμενες έπικυρώσεις ὶνδιανικων κτηματων σέ μή Ἰνδιανους πρέπει να ακυρωθοῡν ἀμέσως.

νοῡς ὰμερικανικοῡ λαοῡ πανω στή γῆ του, στόν τρόπο

O ΤΟ 1976 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η XPONIA ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑζωῆς του, καί στό αναφαίρετορικαίωμα του να αὺτοκυΞΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΕΝΑΝθερνᾱται ὃπως καθε ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΛΑΟΣ. ,
TION TOY AMEPIKANIKOY INAIANIKOY AAOY.
Για ὅλα αὺτα, εμεῑς, πού ὺπογραφουμε, ζητοῡμε από
' Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΝ ΤΑ 200 ’
τήν Κυθέρνηση τῶν ΗΠΑ τα παρακατω;
ΤΟΥΣ XPONIA ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ.
Ι. ”Ολες oi συνθῆκες τίς ὁποῑες oi ΗΠΑ ἐχουν ὑπογραψει μέ τίς φυλές τῶν Ἰνδιάνων, καί τίς ὁποῑες oi
ΟΝΟΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ κ.λ.ῐῐ.
παραδοσιακοί αρχηγοί τῶν Ἰνδιανων ἀποδέχονται ὡς
ἓγκυρες, πρέπει να γίνουν σεθοστές καί να μποῡν σέ
έφαρμογή. ”Ολες oi ὶνδιανικες φυλές πρέπει ν’ αποκτήσουν τόν ἓλεγχο Kai τήν κυριαρχία πανω στα ὲδαφη πού

Θῆ

1776 - ’1976

200 Years of Resistame

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟΥΣ

ΙΝΔΙΑΝΟΥΣ

Ἀμερικῆς
Ἡ Βρετανίκή Ἐπιτροπή τοῦ Κίνήματος τῶν Ἰνδιάνων τῆς
ἐστείλε στό περί(Α.Ι.Μ., American Indian Movement — Committee UK)

ων καί
οδίκό μας πληραφαρίακό ὑλικό για τίς συνθῆκες ζωῆς τῶν Ἰνδιάν
που
ης
ἐκκλησ
μιᾶς
α
τοὺς πρόσφατους ἀγῶνες τους. Καί μαζί, τό κείμεν
στούς
θαῦν
ἀποδα
να
ζητά
ἀπευθύνεταί πρός τόν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ καί
τά νόμιμα
αὐτόχθονες - καί ἐξαφανίζόμενους - κατοίκους τῆς Ἀμερικῆς,
δικαιώματα τους.
α,
Στήν παρακληση τοῦ Α.Ι.Μ.· για τή συλλαγῆ ὑπογραφῶν στῆν Ἑλλάδ
κακαί
ης
ἐκκλησ
τῆς
α
κείμεν
τό
ς
εύοντα
δημοσί
αι
κρίνετ
τό ΑΝΤΙ ἀνταπο
λεῖ ὅσους ἀναγνῶστες του ἐπιθυμοῦν να τό ὑπογραψουν καί να τό στεί'
λουν ἀπ’ εὐθείας στή διεύθυνση τοῦ A.I.M.:

American Indian Movement, Committee UK
6 Woodland Road — Northﬁeld
BIRMINGHAM B31/2HS
GR.BRITAIN
ῆ μέσω τοῦ περίοδίκαῦ, στα γραφεῖα μας, ΑΝΤΙ, Δημοχάρους 60, Ἀθήνα
Τ.Τ. 601.
”Αλλος παραλήπτης, για ὅσους τό ἐπιθυμοῦν, μπαρεῖ π.χ, νά εἶναι ἡ
Ἀμερικανίκή Πρεσὸεία στῆν Ἀθήναῑ
Embassy of the United States of America, Βασιλίσσης Σαφίας 91,

”

Ἀθήνα, ΤΤ. 602.

Στήν περίπτωση αὐτή, σᾶς παρακαλοῦμε στείλετε ἀντίγραφα καί στό

·
»
περιαδίκό ῆ στό Α.Ι.Μ.
γνωτούς
Δημοσιεύουμε σήμερα τά πρῶτα ὀνόματα ἐκείνων που, ἀφοῦ
στοποιήσαμε τό κείμενα τῆς ἐκκλησης, ῦπόγραψαν;
Ο Ὁ καιναόουλευτικός ἐκπρόσωπος τοῦ ΚΚΕ έσ. Λεωνίδας Κύρκος.
O 01' ὄαυλευτές τοῦ ΠΑΣΟΚ B. Ἰντζές, Ἀπ. Κακλαμάνης, Γ.Δ. Παπαὸημητρίαυ, Σπ. Ράλλης.

·

Ο Ὁ ὄαυλεύτής τῆς ΕΔ ΗΚ Βασίλης Πεντάρης.
Ο 01r M17100; Ἀλεξανδρόπουλσς, συγγραφέας, Κίττυ Ἀρσένη, ήθαποιός, Τάσος
Βουρνᾶς, ἱστορικός, Κώστας Καρρᾶς, ἠθαποιός, Βάσω Κατράκη, χαράκτρια, Μάνας Κατράκης, ήθοποιός, Στέφανος Ληναῖος, ἡθοποιός, Μελίνα Μερκούρη, ἠθοπαιός, Κώστας Μουρσελᾶς, θεατρικός συγγραφέας, Δῆμος Μούτσης, συνθέτης,

Μάριος Πλωρίτης, συγγραφέας, Γιάννης “Ρίτσος, ποιητής, Ντόρα ἨλισπούλουΡαγκάν, κριτικός, Ἀντώνης Σαμαράκης, συγγραφέας, Χρῆστας Σιαμαντᾶς, ἐκδότης, Ἀμιιλίω Φλέμιγκ, Δημήτρης Χατζῆς. 01131319110511;
_ .οί δημασιαγράφαι Σούλα Ἀλεξανδραπαύλου, Νικηφόρας Ἀντωνόπαυλας,
Γιῶργος Βότσης, Γιῶργος Γάτας, Μάκης Γιομπαζολιᾱς, Λούης Δάνος, Γιάννης
Δημαρᾶς, Σόνια Ζαχαράτου, Στρατῆς Ζαχαριάδης, Σπύρος Θεαδωρόπουλας, Χάρης Θεοχαράτος, Βασίλης Καόὅαθᾶς, Νίκας Κακαουνάκης, Γιάννης Κάτρης, Δημήτρης Κατσίμης, Νίκας Κιάος, Γιώργας Κρεμμυὸᾶς, Ἰωάννα Κωτσάκη, Γιῶργας

Λιάνης, Κάραλας Μπραύσαλης, Νανά Ντααυντάκη, Μηνᾶς Παπάζογλου, Κώστας
Παπαῖωάννου, Γιάννης Πετσίλας, Κώστας Ρεσὸάκης, Κώστας Σταματίαυ, ’Έφη

«...Ὅπως μιά σκοτεινή καί 001a—
νική ἀρρώστια, ὁ καπιταλισμός μέ
ὄαυλιμία προσπαθεῖ νά σκλαόώσει
ὁλόκληρα τόν κόσμο. Ἀλλά έμεῖς πού
ἀγαποῦμε τόν ἄνθρωπα, μέ ἑνωμένες
τίς δυνάμεις μας, μπαραῦμε καί πρέ,πει νά νικήσουμε...
...Ζώντας έδῶ, στό στομάχι τοῦ θηρίου, αι’σθανόμαστε μόνα τά πιό δυνατά χτυπήματα, ὅπως τήν καταπληκτική νίκη τοῦ ὅιετναμέζικαυ λαοῦ

ένάντια στόν άμερικανικό ι’μπεριαλισμό πού χτύπησε τόν πυρήνα αὐτοῦ
τοῦ θανατηφόρου συστήματος. Τό
ἴδια καί αἱ νίκες τῶν λαῶν τῆς Ἀ φρικῆς εἶναι γιά μᾶς μιά μεγάλη ἀνακαιῖφιση παύ ζεσταίνει τήν καρδιά
καί δυναμώνει τή ψυχή αὐτῶν πού
ἀγωνίζονται γιά τήν ἐλευθερία μέσα
στήν Ἀμερική... Kara/10601110100113
καλά ὅτι ἐμεῖς πού ζοῦμε μέσα στήν
Ἀμερική θά εἴμαστε ἴσως οἱ τελευταῖοι 71013 θά γευταῦμε τήν ἐλευθερία.
Οἱ Ἀμερικανοί θά πρασπαθήσουν νά
κάνουν τήν ὅμαρφη πατρίδα μου τό
τελευταῖα πραπύργια τῆς 110711101111—
στικῆς ὄαυλιμίας. Παρόλα αὐτά μπαραῦμε νά συνταμεύσαυμε τήν ἡμέρα
τῆς ἐλευθερίας μας δουλεύοντας μέ

καί για τά ἀπελευθερωτικά κινήματα
ὁλόκληροί* ταῦ κόσμου.
...Ἡ Ἀμερική, ὁ Καναὸάς, ἔχουν
τεράστιες ἐκτάσεις καί πολύ γερή τεχναλογιά στό αστυναμικό τους κράτας. Σάν μιά αἰκαγένεια ἀπό σφῆκες
πάνω σέ ἀρκαύὸα, πρέπει νά χρησιμοποιήσουμε τίς λεπτές μας αἰχμές
ἑνωμένες, ἄν ἐλπίζαυμε· ὅτι θά νικήσαυμε...
...Μέ τό δικό μου τρόπο, τόν τρόπο
τῶν Πόνκα, στέλνω α’ ὅλους τούς

ὑπερατλαντικαύς συναγωνιστές μου
τά πιό ε’γκάρδια αἰσθήματα ἀλληλεγγύης καί τήν ὑπόαχεση, τόσα τή δική
μου, ὅσα καί τῶν ἐνόπλων συντρόφων
μου, ὅτι θά συνεχίσαυμε μέ σθένος
τόν άγιί) να ἑνάντια στόν ι’μπεριαλισμό
μέχρι τήν τελική νίκη.»
“Ᾱπόσπαομα ἀπό Δήλωση τοῦ πρώην
Πραέδρου τοῦ Ἀμερίκανικοῦ ’ἰνδιανίκου Κίνήματος Καρτερ A. Καμπ ποὺ
ἔηίνε στό Λσνδίνο στίς 29 Ἰούνη 1976.
Ὀ Κ. A. Καμπ δρίσκεται αὐτή τῆ στιγμή
ψυλακισμένος στό Σπρίνγκφηλντ τοῦ
Μισσούρι ἐκτίοντας τετραχρονη φυλακιση γίά συμμέτοχή στόν «Ἀγώνα για
Ἀπελευθέρωση τῆς Ἀμερικῆς».

Σταυραυλάκη, Παντελῆς Τρωγάδης, Σεραφείμ Φυντανίδης.
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*Μετά τήν ἀπάτη σέ 6090; 1011 ἀπό τούς Ἀμερικάναιις, τό
Μαῦρα Γεράκι - ἕνας ἀπό τούς πιό θαρραλέους ([ύλαρχαιις
στήν περιοχή τῶν μεγάλων λιμνῶν - σήκωσε μπαϊράκι καί
παλέμησε δυό χρόνιατόν πολυπληθέστερο καί ἑξαπλισιιένα
ἀμερικανικσ 0191110. Τελικά, ἀφοῦ ἕχασε τά 715910001590
παλληκάρια του, παραὸόθηκε στό στρατηγό ”Ατκινσον, τό
1832. Φυλακισμένας, μέ ἁλυσίδες, ταπεινωμένας, ὑπαγόρευσε τό 1833 στόν Ἀντουάν Λεκλαίρ τήν περίγημη «All
ταὸιαγραφία τοῦ Μαύραυ Γερακιαῦ». Γιά τό << Ἀ ντί» μετάφρασα λίγες σελίδες ταυ.

“

«Λίγο μετά τό γυρισμό μσς ἠρθσν μσντάτσ πώς θ’ ἀνάψει
ντουφεκίδι άνάμεσσ 0’ ”Ἀγγλους κι “Αμερικανους.
ρ .
Δικοί μσς σὸελτοπόδαροι φτάνουν ἀπό διάφορες φυλες επι6ε6αιώνοντας τά πολεμικά μσντάτσ. ‘0 “Ἀγγλος πράκτορας,

συνταγματάρχης Ντῐξον, κουαέντισζε μαζί μσς κι έκσνε ρεγσλα
σέ διάφορες φυλές. Δέν είχσ ἀποφασίσει ἀν θά πηγσινσ με

τούς “Εγγλέζους ἢ θα ’μενσ οὐδέτερος. Δέν εἶχα ἀκόμη ἀνακαλύψει οὔτ’ ένα καλό δεῖγμα στό χαρακτῆρα τῶν Ἀμερικσνων
ποῦ’ρθαν 0’ σιἰτό τόν τόπο, Δι’νουν καλές ἀποσχέσεις που δέν
κρατοῦν ποτές, ένῶ οἰ Ἅγγλοι δι’νουν λιγοστές ἀλλά μπορουμε

πάντοτε νά έμπιστευόμαστε στό λόγο τους.
“Ἐνσς δικός μσς σκότωσε ένσ Γάλλο στόν Κάμπο Σιέν. ιΤόν
πιάσσνε οἰ ”Αγγλοι κι εἶπαν πώς θά τόν έκτελέσουν την ἀλλη
μέρα. 'H φαμελιά του εἶχε κατασκηνώσει λίγο πιό κάτωιάπό-τα
στόμα τοῦ Γουϊσκόνσιν. Τοὺς ι’κέτεψε νά τόν άφησουν νσ ἰδει τη
φαμελιά του κείνη τη νύχτιά, μιάς κι ἦτσν νά πεθάνει την ἐπαμ-

p102 Τοῦ δῶσαν ἀδεια νά πάει ἀφοῡ ἀποσχέθηκε νά γυρισει την
άλλη αὐγή.
“
Πῆγε σιή φαμελιά του, ὀποῦ ’τσν μιά γυναῖκα κι έξι παιδιά. Δέν

ημπορώ νά περιγράψω τό σμίξιμο καί τόν ἀπαχωρισμό τους νσ
τό νιώσουν oi λευκοί, ἀφοῦ φαίνεται πώς τά αἰσθήματα τους
ἐπιβάλλονται ἀπό κανόνες που έχουν άραδιάσει 01' ιεροκηρυ-

κές τους, ένώ τά δικά μσς αἰσθήματα, ἐξουσιάζονται ἀπό 10v
έντός μσς συμθουλάτορα, 'O μελλοθάνστος έδωσε στους dya-

ΓΕΙΑ ΣοΥ
ΦΥΛΗ MoY,
FEIA Σογ
FEPAKI MAYPO-

μετά την τελευταία μου έπίσκεψη στούς λευκούς. ”Ἐχω ἀκόμη
μιά θουη στ’ 01’/11d μου...»
[Λίγοι φύλαρχοι κλήθηκαν νά πᾰνε στήν Οῦάσιγκτον να ιδοῡν
τό «Μεγαλο Πατέρα», πού τοὺς ἤθελε νά μεῖναυν οὐδέτεροι σέ
περίπτωση πολέμου, ὑποσχόμενος να πεῖ σταύς ἐμπόρους να
τούς παυλήσαυν τό χινόπωρο ἀγαθά έπί πιστώσει, ὥστε νά κυνηγήσαυν καί να ξοφλήσουν μέ γουναρικα τούς ἐμπόρους τήν
άνοιξη, ἀκριθῶς μέ, τόν τρόπο πού εἶχαν καθιερώσει οἱ ἸΞγγλέζοι. Ἀλλά οἱ έμπόροι ἀρνήθηκαν κατηγορηματικά νά πουλήσουν έπί πιστώσει]
“
«Ὀ κσπε“τάνιος τοῦ πολέμου εἶπε πώς ὸ ἔμπορος δέν μπαρεῖ
νά 009 πουλησει ἀγαθά έπί πιστώσει γιατί δέν εἶχε λάθει ἐντολές ἀπό τό Μεγαλο Πατέρα στην Οῦάσιγκτον. Δέν ξέραμε τί θά
γινότσν τώρα. Λίγοι κλείσσνε μάτι ἐκείνη τη νυχτιά. ’”Ολα ἥσανε
μσῦρα κι ἀρσχλα.»

[Ὺστερα ἀπό αὺτή τή συμπεριφορα τῶν Ἀμερικονῶν, έπεσαν
στήν παγίδα τοῦ πονηροῦ ἵΑγγλου συνταγματάρχη]
«Χσλάσσμε ἀμέσως 11'9 σκηνές μσς καί 101/170005 ὅλοι γιά τό
Πετρονησι. “Εδῶ σθῆσσν όλες οί ἐλπίδες νά μείνουμε σέ είρηνη, σπρωγμένοι σε’ πόλεμο ἀπό τήν ἀπάτη ποῦ μᾶς έκαμαν..,
Συνεχίσαμε την πορεία, σμίγοντάς μέ τούς ”Αγγλους κάτω με·
ριά Ντητρόιτ, ὅπου κάνσμε σέ λίγα μιά μάχη. 01' “Αμερικανοι
πολέμησσν καλά καί μᾱς γυρίσσν πίσω μέ κάμποσες ἀπώλειες.
Μεγάλη ἐντύπωση μοῦ ’κάμε αιἰτό, μιᾶς καί μοῡ ’χάνε πει· ὅτι δέ
θά πολεμήσουν οἰ Ἀμερικάνοι,,.
Γυρίζοντσς στό χωριό θρῆκα τούς καπετάνιους καί τά πσλληκάρισ καί μέ όδηγῆσαν ατη σκηνή πού μοῡ εἶχαν ἑτοιμάσει.
Μετά τό φσῑ, τοῦς μολόγησα καταλεπτῶς ὅσα εῙχσ [δεῖ καί εῙχσ
κάμει. Ἐξηγησσ στούς ἀνθρώπους μου πῶς πολεμοῦν 01 "Avγλοι καί 01' “Αμερικανοί Ἀντί νά παρσφυλάνε ὀ ένας γιά τόν
ἀλλο, ἀρπάζοντας κάθε εὐκαιρία νά σκοτώσουν τόν έχθρό γιά
νά σώσουν τούς ἀνθρώπους τους, καθώς κάνουμε έλόγου μσς
καί κρίνει τήν καλή τσκτικη ένός πολέμαρχου, ἐκεῖνοι πορεύον101 στό ξέφωτο καί πολεμάνε χωρίς νά νοιάζοντσι γιά τούς ἀντρες πού μπαρεῖ νά χάσουν, Μόλις τελέψει η μάχη, νά φάνε καί
νά πιοῡν κρσσί σά νά μην εἶχε γίνει τίποτα. Κστόπι κάνουν ἕνα

χανιαοτά στόν κάμπο ώς τό φρούριο, ὅπου έφτασε -στην ωρσ,

γρσφτό ίστορικό τῆς μάχης, 1'] κάθε μεριά λέγοντας πώς νίκησε
καί κσμιά νά μη μολογάει οὔτε τούς μισούς πολεμιστές της πού

Τό έκτελεατικό ἀπόσπασμα ἠτσν έτοιμο καί 01' στρστιωτες παρσ-

σκατωθηκαν.»

τάχτηκσν ἀμέσως καί τόν έκτελέσσν.»
_
[Σταματώντας ἀπότομα τήν ἀφήγηση συμθάντων, τό Μαυρα
Γεράκι λέεί μελαγχολικάῑ]
1
«Γιστί τό Μέγα Πνεῦμα ἔστειλε τούς λευκούς 0' αὐτό τόν τόπο
νά μᾱς διώξουν ἀπό τά καλύθισ μσς κσί νά μάς δινουν φαρμσῖ
κερά πιστά, ἀρρώστιες καί θσνστερό,· “Ἐπρεπε νά κσθισρυνε στη
γῆ πού τοῦς εἶχε δώσει τό Μέγα Πνεῦμα. Θά συνεχισω Ομως
τήν ἀφηγησή μου. Ἀλλά τό μνημονικό μου δέν εινσι τόσα καλό

[0'1 ”Αγγλαι χανουν συνεχῶς. Ὗστερα ἀπό πολὺμηνη σκέψη
καί πολλές συσκέψεις, τό Μαῡρο Γεράκι ἀποφασίζει να ὑπογράψει συνθήκη εἰρήνης μέ τήν «Τσιφ στό Σαίν Λούις».]
«'O τρσνός κσπετάνιος στό Σαίν Λούις μᾱς ἔστειλε μσντάτο νά
κστηφορίσουμε κσί νά ῦπογράψουμε τη συμφωνία· δι’χως νά διστάσουμε κινησαμε ἀμέσως νά πάμε νά καπνίσουμε την πίπα
της είρηνης μσζί του. Φτάνοντσς θρηκαμε τούς πολέμαρχους

πημένους του τόν ϋστστο θλιθερό ἀποχαιρετισμό K1 5105.55010-
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,σέ συμθούλιο. Μάς ξηγησανε τά λόγια τοῦ Μεγάλου Πατέρα

γητσ
μσς στήν Οῦάσιγκτον, ὅπου μσς κστηγόρσγε y10 ἀνομολο

7191;?)0; πολεμιστής στό Wounded Knee (Μάρτης

έγκλήμστσ K01 πολλές ἀδικίες, ἰδιαίτερα γιστί δέν κστεθήκαμε
στό πρώτα κάλεσμσ. “Εμεῖς ξέρσμε κσλά 011 0 M5y01\09 l'lare‘;
009.009 009 εἶχε έξσπστήσει K01 ouvaK01\0060 009 0v0yK005
νά πάμε μέ 1009 “Ἀγγλους κσί δέν μπορούσσμε νά πιστέψουμε
ὅτι ἐκεῖνος έθσλε τοῦτσ τά λόγια στό στόμσ κείνων τῶν όπλσρχηγών γιά νά 009 10 r100v5. Ἐλόγου μου δέν ήμουνσ πολιτικός
κσπετάνιος καί δέν μποροῦσσ ν’ άποκριθῶ, ἀλλά ol noA111Ko1'
009 κσπετάνιοι εἶπαν 01009 5111100nou9: “A010 n00 λέτε 51v01
ψέμσ. 'O Μεγάλος Πατέρσς δέ 009 ἔστειλε τέτοια λόγο, γιστι
κάτεχε έλόγου του ὅτι ή κατάσταση ὅπου θρεθήκσμε τήν εἶχε
φτιάξει έκεῖνος”. 01' 1\1-:UK01’ κσπετάνιοι ἀνσψοκοκκίνισσν ἀπό
θυμό 0' 00117 τήν ἀπόκρισή μσς καί εῙπσν; «Θά 117 σπάσουμε 117
συμφωνία κσί θά 009 κηρύξουμε τόν πόλεμο γιατί πολύ 009 θίξστε”.
01' δικοί μσς κσπετάνιοι δέν ήθελσν νά 1009 Θίξουν κσί τό
είπσν.· “Ἐλόγου μσς θέλουμε νά ξηγήσουμε 00v0 011 009 είπστε ψέμσ, χωρίς νά θέλουμε νά 009 θυμώσουμε, ἔτσι ὅπως
σεῑς 01' λευκοί κάμετε σάν δέν πιστεύετε ὅσα 009 Aéyouv". "E101
συνεχίστηκε ή συσκεψη καί τελικά ήρθε ένσ γῦρο ή πίπσ τής

εἰρήνηςΤΟΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ
Τούτη τή φορά, εῘπες,

ὅλα θάναι καλά
Τούτη 117 φορά, εἶπες,
ὅλα θαναι ίσα μεταξύ τους καί χαρούμενα.
ι
Τούτη 117 φορά, αποσχέθηκες,
τό δίκαια v01 ἐπικρατήσει
χ Τούτη τή φορά, ὑποσχέθηκες,
τ’ ἀνθρώπινα δικαιώματα v’ ἀναγνωριστουν.
·
Τούτη τή φορά, τούτη τή φορα
ὀρκίστηκες.·
Εἶναι ή τώευταία φορά...
PEN] TZEMMIA

Σάν φτάσσμε στό στρατόπεδα Τζέφφερσον θρήκσμε τό με-

,

γάλα πολέμαρχο, τό Λευκό Κάστορα, 11017 6101K01705 10 ἀμερικάνικσ στρστά ἐνάντισ στό μικρά μου ἀπόσπασμα. “Ἐνιωσσ
κστάθσθσ τήν τσπείνωση ὅπου ἔπεσα. Λίγο πρίν ήμουν ὸ Kane10v1o9 τῶν πσλληκσριών μου καί τώρσ αἰχμάλωτος πολέμου.
Μάς δέχτηκε εάγενικά κσί 009 φέρθηκε κσλά.
M09 κλεῖσον στό στρατόπεδα, ἀφοῦ 009 ἀνάγκασσν νά κουθσλάμε οτά πόδια μσς τίς ἀλυσίδες μέ τή σιδερόμπσλσ. Αυτό
ήτσν θσνστερό Kai ἀχρηστα. Φοθοῡντσν 0 A50K09 Κάστορος
πώς 60 ’σπσζσ 10179 000x159 100 στρστόπεδου y10 νά τό θάλω
στά πόδισ,· “Ἠ μπάς καί τοῦ ’στειλσν διάτσ v0 0017 έπιθάλει σιἰτή
τήν τιμωρίσ,· "A00 τόν είχσ πιάσει έγώ σίχμάλωτο στή μάχη, δέ
90 100 είχσ λσθώσει 1000 πολύ τήν ψυχή μέ τέτοια φέραιμο,
ξέροντσς πώς ἔνσς ἀτρομος πολέμαρχος 90 110011’00y5 10 60νστο πάρεξ τήν ἀτιμία. Μά δέν κσκολογάω 10 A50K0 Κάστορα
y1’ 01710 n00 ’K005, 00017 01710 ήτσν τό συνήθεια ἀνάμεσσ στούς
λευκούς στρστιωτες καί λογιάζω πώς 01710 ήτσν κομμάτι χρέος
του.»
ΜΑΥΡΟ I'EPAKI
Μεταφρααη;
Παντελῆς Τρωγαδης

· Ἐκεῖ, y10 πρώτη θολά στή ζωή μου, άκούμπησσ τό χηνόφτερο
v0 ὑπογράψω 117 συνθήκη, δι’χως v0 ξέρω ὅμως 011 μ’ 0010 δεχόμουνσ νά πσρσχωρήσω τό χωριό μου. "A00 0017 10 ’χσν έξηγήσει θ’ ἀρνιόμουν κσί δέ 60 ’θσζσ ἀπογραφή στή συνθήκη
τους, ὅπως δείχνει K09000 17 πρόσφατη δράση μου. Τί κστέχουμε έμείς ἀπό τά κσμώμστσ, 1009 V00009 κσί τά έθιμσ τῶν
λευκών,· Μποροῡνε ν’ ἀγοράσουν ἀκόμη καί τά κορμιά μσς y10
πετσόκομμσ, κι έμεῑς νά πάρουμε τό χηνόφτερο y10 νά τό 0n0γράψουμσ-μή κστέχονσς τί κάνουμε. A0117 1710v r7 περίπτωση 17
61K17 000 καί τῆς φυλής μου πιάνοντσς τό χηνόφτερο y10 πρώτη
.
θολά.

Μποροῡμε νά κρίνόυμε τό σωστό Ka1' 61'K10 μόνο μέ 117 61K17
μσς Βάση τοῦ σωστοῡ Kai δίκιου, 1100 είνσι πολὺ ἀλλιώτικο ἀπό
τών λευκῶν, (iv 05 πληροφόρησον καλά. O1' λευκοί μποροῡν νά
κάμουν ἀδικο 0’ ὅλη 117 ζήση τους κι ἔπειτα, 00a συχωρεθοῦν
σάν ψυχομσχάνε, ὅλα είνσι έντάξει’ σ· 5009 εἶναι ἀλλιώς. Πρέπει νά K01/0005 10 καλό σ’ ὅλη μσς τή ζήση, "A00 ἔχουμε κσ- .
λσμπόκι κσί κρέας κσί ξέρουμε πώς δέν 5x51 010 φσμελιά, τό
μοιρσζόμσστε μσζί της. "A00 ἔχουμε πσρσπσνίσιες κουθέρτες

ἀπό 0059 009 χρειάζοντσι νά μήν-τρέμουμε, κι ἀλλοι δέν ἔχουν
ἀρκετές, πρέπει νά τίς δώσουμε 0’ έκείνους r100 ἔχουν χρεία.»
[Στή συνέχεια τό Μαῡρο Γεράκι διηγιέται πῶς δέν ἀντεχε v0
παραδώσει στούς λευκοὺς τό χωριό καί τό νεκροταφεῑο του Kl
ἀρχισε 0 λεγόμενος «Πόλεμος τοῦ Μαύρου Γερακιοῡ» ἀπό τό
1831 μέχρι τό 1832, για να τελειώσει στήν πολύνεκρη μάχη 1017
Φρούριου Κρῶφορντ, ὅπου τό Μαῡρο Γεράκι, ἀπελπισμένας
ἀπό τήν πίκρα τῆς ἥττας, ἔκανε τήν ἱστορική ὁμιλία «Γειά σου
φυλή μου - γεια σου Μαῡρο Γεράκι», μνημεῖα ἱστορικά καί λο’
γοτεχνικό.]
«Τό μσκελειό n00 5K01v5 τόν πόλεμο κράτησε κάπου δυό ώρες.
Χάσσμε κάπου έξήντσ πσλληκάρισ, ἐξόν έκείνους 1100 πνιγήKav...'O πράκτορας μέ πσράδωσε στό διοικητή τοῦ Φρούριου
Κρώφορντ, στό Λευκό Κάστορα [ἔτσι αποκσλοῡσαν ol Ἐρυθραδερμαι τό στρατηγώ ”Ἀτκινσον] κστεθσίνοντσς τόν ποτσμό.
Πλέοντσς κάτω κσλοκοίτσζσ τόν τόπο n00 009 στοίχισε 1000
κσκό, ἀγωνία κι σῖμσ, καί τώρα μοῡ στοίχιζε νά είμσι αἰχμάλωτος πολέμου. Συλλογιόμουνσ τήνι ἀχαριστία τών λευκῶν καθώς
ἔθλεπσ τά 000000 σπίτισ τους, τά πλούσια σπσρτά κσί τό κάθε
έπιθυμητό γάρω τους. K01 συλλογιόμουνα ὅτι ὅλη ἐκείνη ή γῆς
ήτσν δική μσς K1 έμεῑς δέν πήρσμε ποτές οὔτε ἔνσ δολλάρια γι·
σιἰτήν, καί 01' 1\5UK01' δέν ίκσνοποιήθηκσν πάρεξ ὅταν πήραν καί
τό χωριό καί τά μνήματά μσς καί 009 ξετόπισαν πέρα ἀπό τό
‘
Μισσισσιππή.

στὶς ἐπάλξεις τῆς ’Δημοκρατίας
ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

ἡ ἀπογευματινή σου ἐφημερίδα
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(Σ. Φρόϋντ οταν E. ΤΖόουνς, μετά ιο τσΕίδι του στίς Η.Π.Α)
-Στίς μέρες μσς, ποιό στάση πρέπει ἐνσς ἀνθρωποε
νά υίοθετήσει ἀπέναντι στήν ἀμερικανική κυΒερνησης 'Aπσντάω ότι δέν μπαρεῖ νά συνταχτεί μσζί της χωρίς τόν κίνδυνο τῆς καταισχύνῃς, Οϋτε

για μιά

θεωρήσω

όργανωση σαν τήν

αὐτή τήν πολιτική

στιγμή δέν μπορῶ νά
κυΒέρνησή

oi ἂνθρωποι ἐγκαθισταῦν κυῶερνήσεις, πού ἡ νόμιμη ἐξου-

σία τους προέρχεται ἀπὸ τὴ συναίνεση τῶν κυὸερνωμένων». ”Ας σημειωθεῖ ὅτι εἶναι ἡ πρώτη γραπτῆ διατύπωση
τῶν ἀστικῶν ἀρχῶν τῆς πολιτικῆς ἐλευθερίας Kai τῶν ό.τομικῶν δικαιωμάτων, ’πού κάτω ἀπὸ τὴν ἑπίδραση τοῦ
«φυσικοῦ δικαίου» συνόδευσαν τήν ἂνοδο τῆς ἀστικῆς τάξης καὶ τήν πάλη της ἐναντίον τοῦ ἀπολυτσρχισμοῦ καὶ

μου, boo ἐξακολουθεῖ νά είνσι καί κυ6ερνηση δούλων».
(HENRY THOREAU, 1817 - 1862)

τῶν φεουδαλικῶν προνομίων. ”Ας σημειωθεῖ ἀκόμα, ὅτι ὴ
φράσῃ «ἁναζήτηση τῆς εὐτυχίας» μπῆκε ἀπὸ τὸν Τζέφφερ-

Πρὶν 200 χρόνια, στίς 4 Ἰουλίου 1776, με τὴ Δία·
κήρυζη τῆς Ἀνεξαρτησίας τῶν πρώτων 13 Παλιτειῶν τῆς

τεινε ό Τζὼν ”Λνταμς, σύμφωνα μὲ μία φρὰση τοῦ Τζὼν

σον, σὲ αντικατασταση τῆς λέξης «ίδιοκτηαία», πού πρόΛόκ,

’Λνατολικῆς Ἀκτῆς, δέν θεμελιώθηκε μόνον ἕνα κράτος,

που θὰ γινότονε, ,μετὰ ἀπὸ ἑνάμισι αἰώνα, τό πιὸ πλούσιο

“Ὀμως τὸ «άμερικανικό ὄνειρα» προδόθηκε, ὄχι μόνο
γιατί ή ίδιοκτησία ἕγινε ὁ Θασίκὸς θεσμὸς τοῦ νέου κράτους, ὅχι μόνο γιατί ἡ νέα αύτή κοινωνία εἶχε τὶς διακρί·

οἰκονομικὰ καί τό πιό ίσχυρό στρατιωτικά, c'm ὅσα εἶδε
μέχρι σήμερα ἠ ανθρώπινη ἱστορία, ἐπικεφαλῆς τῆς πιό
ἐκτεταμενης αὐτοκρατορίας χωρίς σύνορα, πού συντείνει
στῆν εὐημερία του. Θεμελιὼθηκε, ἐπίσης, κι αὐτὸ ποὺ ὀνο-

σεις της, τὶς καατες της, τα προγόμιὰ της (1), ὅχι μόνα

μαστηκε τό «ἀμερικανικὸ ὅνειρο»; μία όρίσμένη ἀντίληψη
ἐλευθερίας, δημοκρατίας καὶ ἰσότητας, ἴσων εὐκαιριῶν για
ὅλα τὰ μέλη μιᾶς κοινωνίας, πού εἶχε θεμελιωθεῖ στὸν

πού ε’γιναν πλουσιότερες ἀγοράζοντας τίς γαῖες τῶν συνεργατῶν τῶν ”Ἀγγλων, πού πῆρε κάτω ἀπὸ Ιτὸν ἕλεγχό

170 αἰώνα ἀπὸ εὐρωπαίους μετανάστες ποὺ ἕφευγαν μα.κρια ά-ιτό τίς πολιτικές καί θρησκευτίκές καταπιέαεις καί
τους διωγμοὺς.

ὄνειρα» συντρίφτηκε ἀπὸ δυό, ὅασικά, δεδομένῳ
0 ὴ ἀμερικανική κοινωνία ῆταν δουλοχτητική κοινω-

Ἰὸ «ἀμερικανικό ὄνειρα» διατυπώθηκε ἀπὸ ἀνθρώπους

γιατί ἀπὸ τὸν μακρύ καὶ αἰματηρὸ Πόλεμο τῆς Ἀνεξαρ-

τησίας (1775 - 1873)

ἑπωφελήθηκαν oi πλούσιες τάξεις,

της ἡ ἐπαναστατικὴ ἐξουσία, ἀλλὰ γιατί τὸ «ἀμερικανικο

νία, καὶ ό ρατσισμός θ’ ἀποτελέσει τὸ μόνιμα στίγμα της
καί μετὰ τήν καταργηση τῆς δουλείας (2)

σαν τὸν Τ. Παίην, τὸ Θωμᾱ Τζέφφερσον, τὸν Σάμαυελ "Avταμς, τὸν Τζ. Μάντιοον, τὸν Ντανιελ Σέϋς, Kai ὣρῆκε τὴν

κῆ,

ὡραιότερη διατύπωσή του στῆν ”ίδια τὴ Διακήρυξη τῆς ’Λ-

κρατησε περίπου ἕναν αίώνα, καί πού ἔφερε σέ σύγκρου-

ο ἡ ἀμερικανική κοινωνία ῆταν καὶ εἶναι ἐπεκτατιξεκινώντας ἀπὸ τὴ γενοκτανία τῶν Ἰνδιάνων, ποὺ

νεζαρτησίας με τὴν περίφημη φραση; «Θεωροῦμε αὐτες’ ση δυὸ διαφορετικὲς ἀντιλήψεις για τὴ ζωή, τὴ φύαη,
τίς αλήθειες φανερὲς ἀφ’ ἑαυτοῦ τουςῑ ὅτι ὅλοι oi ἂνθρωτὸν ἅνθρωπος ἀπέναντι στὸ σεῶασμὸ γι· αὐτὰ τῶν Ἰνποι γεννιόνται ἶσοι, ὅτι ό Δημιουργός τους τοὺς προίκισε
διὰνων, ὑπάρχει ’ὴ ἐπιδίωξη τοῦ κέρδους καί ἡ νοοτρομε μερικά ἀναπαλλοτρίωτα δικαιώματα, ἀνάμεσσ ατὰ ό·- ,πία τῆς ά-πόδοσης Kai τῆς ἐκμεταλλευσης ἀπὸ μέρους
τιαῖα δρίσκεται ἡ ζωή, ἡ ἐλευθερία Kai ἡ ὰναζήτηση τῆς
τῶν λευκῶν (3). Ki ὅμως οἱ Ἰνδιάνοι χαρακτηρίζοντοιι
εὐτυχίας, ὅτι για να ἐξασφαλίσουν αὐτὰ τὰ δικαιώματα,
στῆ Διακήρυξη τῆς ”Ανεξαρτησίας σὰν «ἄγριοι καί ὰ36

ὰναφέρονται;
μαθεῖς». “Ὀσο γιά τούς μαύρους, οὔτε πού
ἠ Διακήρυξη τοὺς ἀγνοεῑι
ίτητη
Ἀλλὰ ἡ γενοκτανία τῶν Ἰνδιάνων ἦταν ἀπαρα
θηση τῶν συνόγιά τῆν «πορεία πρὸς τῆ δύση», τῆν «ἀ-ιτὼ
μὲ ἠπειρωχώρας
μιᾶς
τισμὸ
σχημα
αῖο
ρων», τὸν ὥαθμι
οπαραγωγικαύς
τικές διαστάσεις Kai μέ τεραστίους πλαυτ

ἱστορικός,
πόρους (4). Κι ὅπως λέεί ἕνας ἀμερικανὸς
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(5).

Τελικά,

ἀπέναντι 016v «οὐτοπικὸ»

ἰδεαλισμό

τοῦ “Α. Χάτοῦ Τζέφφερσον έπικράτησε 6 «ρεαλισμὸς»
οῦ κατι·κανικ
ἀμερι
τοῦ
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σέ πολὰπὸ τήν καπιταλιστικῆ κυριαρχία, ἡ οὐοιαστικῆ
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τια. Οὔτε μποροῦμε έδῶ, ἀπὸ ἕλλειψη
έπέκτασης στό
φερθοῦμε στὸ ίστορικὸ τῆς άμερικανικῆς

κῆς αι’,έξωτερικὸ, καὶ τοῦ σχηματισμοῦ τῆς «άμερικανι
δύνατῆς
νεία
ἀλαζο
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σιαστ
γερου
τοῦ
αση
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τὴν
(κατὰ
μης»
(κατὰ τῆν ἕκπού ἀπαιτεῖ σήμερα τά «λουτρὰ α’ίμίατος»
Τσόμσκι),
Νοάμ
υ
ολόγο
φραση τοῦ αμερικανοῡ γλωσσ

τῆν ’έκπού καταλήγει στὸν «ἐξωτερικὸ φασισμὸ» (κατὰ
φισδῆι
“Αναμ
(6).
ρζέ)
Ντυῶε
Μωρὶς
ητῆ
καθηγ
φραση τοῦ
μεσκὸς
νιστι
τητα, ἡ πουριτανικῆ παρὰδοση Ki 6 καλῦι
τῆς
ωσῆ
δικαί
ογικὴ
σιανισμός, που ἀποτελοῦν τῆν ὀρθολ
υτισμο
καπιταλιστικῆς λογικῆς, Kai ποὺ θεωρεῖ 16v έμπλο

ίας,
καί τῆν ὐλικῆ δύναμη σάν σημὰδια τῆς θεϊκῆς εὐλογ
ρατορίας
πρασπάθησε να παρουσίασει τῆ δράση τῆς αὐτοκ
ρίας, τῆν
σαν «ἀποστολὴ» για τήν προάσπιαη τῆς ἐλευθε

κανικὸ “Υπουργεῑο Ἐργασίας ὅτι στῆν περίοδο 1965
σὰν
αν
ἕμπαιν
ea
οί
μηχανικ
καί
ονες
1975, 380.000 ἐπιστήμ
ιιετανάστες στίς ΗΠΑ. ”Εναντι 16.000, ποὺ ῆταν 6 ὰ·
ριθμός τους.γιά τὸ 1965, θὰ γίνονταν 60.000 γιὰ τὸ 1975,
δηλαδή ἡ ἐτήσια εἰσδοχῆ σχεδὸν ea τετρα-πλασιαζότανε
ἀνάμεσα 1965 καὶ 19751
«Αὐτοὶ πού κατέχουν τῆ χώρα πρέπει Kai νά τὴν κυὢερνᾱνε» ἔλεγε 6 JOHN JAY, πού ἕγινε “Υπουργὸς τῶν Ἐ·
ξωτερικῶν στῆν πρώτη περίοδο μετὰ 16v Πόλεμο τῆς Α·
νεξαρτησίας. Αὐτὸ πού είπώθηκε τότε γιά 16 έοωτερικὸ
τῶν ΗΠΑ, oi ίδεολόγοι τῆς αὐτοκρατορίας 16 προέκτειναν

στῆ διάσταση όλόκληρου-τοῡ πλανήτη.
«Oi

τεχνολογικές

μσς

ἑπιτεύξεις,

ή

πορσγωγικότητσ

τῶν ἀγροτικῶν μσς ἑκμετσλλεύσεων Kai τῶν 8ιομηχσνιῶν
μσς, ό φιλόπονος Kl έκι-ισιδευμένος λαός μσς, oi φυσικοί

πόροι ποὺ διαθέτουμε, μᾶς έδωσον τὴ δύναμη Kai τή συνσίσθηση τῆς εὐθύνης, πού εῖναι ἀπσρσίτητες για τήν ἀσκῆση
τῆς ἡγεμονίαςδήλωνε στὶς

14.8.75

6 Χένρυ Κίσσινγκερ,

σημερινὸς

'Y-

πουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ. Ἀναμφισθήτηται αὐτὸ
που χαρακτηρίζει τὴν ἀμερικανική οἰκονομία δέν εἶναι μὸνον ἡ σπατάλη, ε’ίναι Kai ἡ ὐψηλῆ παραγωγικότητα —
πού, ὅπως ὅλοι-ξέρουμε, είναι 6 μόνος δείκτης γιά τῆν
οἰκονομική ἀνάπτυξη. Μόνον ὅμως ἂν έξηγήσουμε αὐτῆ
τῆν ἀνάπτυξη, ἀναφερόμενοι στῆν οίκανομικὴ ἱστορία τῶν
ΗΠΑ (8), μποροῦμε ν· ἀνατάμουμε τὸν ἰδεολογικό μύθο,
πού έκφράζουν αὐτὰ ποὺ λέεί, μετὰ ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους,
ὁ Κίσσινγκερ; ὅτι ἡ ἀμερικανική εὐημερία εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ οίκονομικο-κοινωνικοῦ συστήματος τῶν ΗΠΑ, Kl
ὅτι μπαρεῖ νά χρησιμέψει σὰν παράδειγμα γιά τὸν ὐπὸλοιπο κόσμο, κάτω ἀπὸ τῆν ἡγεμονία τῶν ΗΠΑ. “Οσοι,

ὑποστήτοῦ ἀμερικανικοῦ- τρόπου ζωῆς. Πέρα ἀπὸ τὴν
τώτων,
καθεσ
τικῶν
φασισ
καὶ
ν
ύθερω
ριςη τῶν πιό ἀνελε
νὰ φέρει
ία
ρατορ
αὐτοκ
ή
κανικ
ἀμερι
ἡ
ὸ
δυνατ
πῶς εἶναι

μέσα στα ὅρια τῆς αὐτοκρατορίας, δέν δέχονται τὸ ἀμερικανικὸ πρότυπο, καὶ ἀμφισθητοῡνε τὴν ίδεολογική του
δικαίωση, πρέπει νά έξαναγκαστοῦνε στῆ σιωπή ἢ νά ἐξοντωθοῦνε. Τό μεγαλεῖα τοῦ πρατύπου φαίνεται ἀπὸ 16
ὅτι ἀκόμα Kai ῆ ΕΣΣΔ, που έκφράζει τὸν γραφειακρατικό σοσιαλισμό, ἔχει τάξει γιά σκαπό τὸ «να φτάσεί καί

τὴν εύημερία. ὅταν τὸ 60)o τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ,

νά ξεπεράσει τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες»1

γή
ἐπέκταση τοῦ «ἀμερικανικοῡ ὀνείρου». καὶ τὴν ἐξαγω

πού ὰντιπροσωπεύουν oi ΗΠΑ,

καταναλώνει τὸ ἣμισυ

σχεδὸν τῆς παγκόσμιας παραγωγῆς
άμερικαΑὐτὸ που κατ’ έξοχῆν χαρακτηρίζει τὴν
εἶναι
ιγμα
ὑπόδε
της
κό
αλωτι
καταν
16
Kai
ία
νικῆ κοινων
ἐνεργείἡ σπαταλη, ή καταδρόχθιση τεραστιων ποσοτήτων
Kai
ας, πρώτων ὑλῶν, πού δέν παράγονται πιὰ στίς ΗΠΑ,

πρέπει vc‘x .eioaxeoﬁve ἀπὸ τίς χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου.
ομικὸ
Αὐτὴ ἡ σπατάλη εἶναι ἐγγενής στό ἀμερικανικό οἰκον

σύστημα, εἶναι μάλιστα ἀπαραίτητη γιά τήν ἀπορρόφηση
6του οἰκονομικοῦ πλεονασματος ποὺ δημιουργεῖται, σέ
ἀμεριὁ
ἔχει
πού
υση
περί-ὅσση τῶν δυνατοτήτων για έπένδ
κανικὸς καπιταλισμός, ὅπως λειτουργεῖ σήμερα (7). Eiναι ἔξω ἀπὸ τὰ πλαίσια τοῦ παρόντος ἄρθρου ἡ ίστορίσι

η τῆς ερτου άμερικανικοῦ ἐργατικοῦ κινήματος, ἡ ἕνταξ
η
γατίκῆς τάξης 016 σύστημα, ῆ ἥττα τῆς ἀριστερᾶς, καὶ

ρυθμιανυπαρξία σοσιαλιστικοῡ ἢ ριζοσπαστικοῡ - μεταρ
με-’
ικές
διαρθρωτ
τίς
έπέῦαλλε
στικού κινήματος, πού ea
ἀπαραίκάνει
ῶν
μεταθολ
τῶν
αὐτῶν
α
ταόολές; ὴ ἀδυναμί
τητη τήν αὐτοκρατορία, μέ τὰ πολλαπλά της ὁφέλη. ’”Ας
ἀναφερθεῐ ὸτι, πέρα ἀπὸ τίς πρῶτες ὕλες, oi ΗΠΑ ἀπορροφᾱνε έναν τεράστια ἀριθμό ἐγκεφάλων Kai φαιᾱς οὐσίας ἀπὸ τόν ὑπόλοιπα κόσμο - στῆν ἀνάπτυξη Kai τὴν
εὐημερία τοῦ ὁποίου ἰσχυρίζονται ὅτι συμδάλλουν. “Ανά·
μεσα 1949 Kai 1961, 41.000 ἐπιστήμονες Kai μηχανικοὶ μεταναστευσαν στίς ΗΠΑ. “Ανάμεσα 1961 Kai 1970 6 ἀριθμός
τους ἀνέθηκε σέ 67.400 (σύμφωνα μέ τὰ «STATISTICAL
ABSTRACTS» 100 1971). Ὑπολογίστηκε ἀπὸ 16 “Αμερι-

Οἱ συντελεστὲς τῆς ἀνάπτυξης

Ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξη τῶν ΗΠΑ θα μποροῡσε νά
χωριστεῖ σέ δυο μεγαλες περιόδους; 1783 - 1869 (τέλος
τοῦ “Εμφυλίου Πολέμου) καί 1869 - 1976. Oi (Βάσεις γι·
αὐτῆ τῆν ἀνάπτυξη μπῆκαν ἤδη ἀπὸ τότε-πού oi 13 πρῶτες Πολιτεῖες τῆς Ἀνατολικῆς Ἀκτῆς ἀποτελοῦσαν δρετανικῆ ἀποικία, λόγω τῆς σι’)νθεσης τοῦ πληθυσμοῦ τους,
τῆς ταχείας αὕξησῆς του, Kai τῆς ἐπένδυσης ὃρετσῑνικῶν
κεφαλαίων —- στῆ γεωργία Kai 16 ἐμπόρια —— πού προέρχονταν ἀπὸ τίς Ἰνδίες Kai τῆν “Αφρικῆ (ἀπ’ ὅπου προέσ-

χονταν Kai οἷ μαῦροι δοῦλοι πού δούλευαν στίς Πολιτεῖες
τοῦ Νότου). 'O πληθυσμός τῶν 13 Παλιτειῶν δεκαπλασιάστηκε ἀνάμεσσ 1720 Kai 1790! "O1av ἀρχίζει ό Πόλεμος
τῆς Ἀνεξαρτησίας, 6 πληθυσμός τῶν 13 Παλιτειῶν 3'νέρχεται σέ 3 έκατομμύρια. ‘H κατοπινῆ ἐξέλιξη τοῦ πλη-

θυσμοῦ τῶν ΗΠΑ εἶναι ῆ ἑξῆς; 1.8ΟΟ; 5,3 ἑκατομ., 185οι
23 ἐκατομ., 1870: 38,5 έκαταμ., 1900: 75.9 ἑκαταμ.. 1920:
106 έκατομ., 1950: 151 ἑκά-ιαμ, 1973: 212 έκατομμύρια.
Ἡ έκπληκτικῆ αὐτῆ αὕξηση τοῦ πληθυσμοῦ (ἀς σημειω-

θεῖ, γιά σύγκριση, ὅτι στῆν περίοδο 1900 - 1939. 6 πληθυσμός τῆς Γαλλίας π.χ, παραμένει στάσιμαςι) όφείλεται
δέδαια ὄχι μόνο στῆν ὐψηλῆ γεννητικότητα, ἀλλά Kai στῆν

ἐξωτερική μεταναστευση, πού έξελίχτηκε ὡς έξῆς; 1821 184Ο; 742.000, 1841 - 1860: 4.3 έκαταμ.. 1861 - 1880; 5,1
έκαταμ., 1881 - 1900: 8,9 ἐκατομ.Ι 1901 - 192ος 14,5 έ37

κατομ., 1921 - 1940; 5.6 έκατομ., 1965 - 1974; 3,5 ἑκατομμύρια (9).

Αὐτα τα ἑκατομμὺρια τῶν πεινασμένων Kai δυστυχισμένων, ποὺ έρχονταν σαν μεταναστες στἰς ΗΠΑ, ἀπὸ ὅλες
τίς γωνιές τῆς Εὐρώπης κι απὸ τῆν ”Απω Ἀνατολή, ῆταν
ή πιό ίδανική ἐργατικὴ δύναμη, για τῆν ἀξιοποίηση τῶν
πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν καί τήν οἰκονομική (ha-111081]:

ὄχι μόνο ἡ ἀμερικανική οἰκονομία δέν πλήρωσε τίποτα
για τήν ἀνατροφή τους, ἀλλα σαν ξένοι έργάτες στῆν αρχή,

καὶ για πολλα χρόνια, έργαζονταν σαν τα

σκυλια,

ὄντας 016 ἕλεος τῶν καπιταλιστῶν ποὺ θρησκεία τους ἦ·
ταν 16 κέρδος ικαὶ μεταδάλλονταν σὲ ἀντικείμενα ἀνήλεης
ἐκμεταλλευσης. Να τί γράφει 6 μεγαλος αμερικανὸς λογο-

τέχνης LIPTON SINCLAIR 016 μυθιστόρημα του «‘H Ζοὺγκλα» (1906);
ἰΣτιὶι
γανωσε

Σφσγεῑσ τοῦ

ό γέρο

Σικαγου τῆ

- Νταρχσμ,

Γισὺ

μετσναστευσῆ

εἶχε

όρκιιστεῑ

να

τῆν όρδημιουρ-

νήσει στό Παρκινγκταουν ἑνσν Πληθυσμα τέτοιον ηοὺ κάθε
όιτεργίσ γινατσνε αδύνστη, ”Εστειλε γι· σὺτα σ· ὃλες Tic
Πόλεις Kai 16 χωρια τῆς Εὺρώηης ι-ιρακτορες v16 να διαδώοουν τό μύθο τῆς εὐκολίσς στα v6 θρεῑ κσνεὶς κσλοιιληρωμένη δουλειό στα
κοτιόδισ mi

6

Στὸκ - Γιόρντς. Oi ὁνθρωιιοι ῆρθσν κστα

γὲρο -

Νταρχσμ τοὺς

τσακισε

Kai

τοὺς

ἑ

λιωσε στῆ δουλειό, σα v6 ῆτσν ἢ κστσδίκη τους στα κατεργσ, τοὺς κσταστρεφε ὀλοκληρωτικα, κι ἑφερνε αλλους στῆ
ουνεχεισι.

T6 ἀπόσπασμα αὑτό τοῦ SINGLAIR μᾶς δίνει να καταλαδουμε πῶς ἡ Εὐρώπη κι 6 ὑπόλοιπος κόσμος λειτούργησαν σαν μια δεξαμενῆ «ἐφεδρικοῦ στρατοῦ ἐργασίας*
για τὴν ἀνάπτυξη τῶν ΗΠΑ.

λων στίς ΗΠΑ
6 ἀριθμός τους
μὺρια τὸ 1860.
καταργηση τῆς

Kai μετα τὸν Πόλεμο τῆς “Ανεξαρτησίας
πέρασε ἀπὸ 700.000 16 1820 σέ 4 ἑκατομὈ ρατσισμὸς συνεχίστηκε καί μετα τῆν
δουλείας ἀπὸ τὸν Ἐμφὺλιο Πόλεμο, καὶ

6 οἰκονομικός του ρόλος συμπληρώθηκε μὲ την ἐκμεταλ-

λευση Kai ἀλλων μειονοτήτων ὅπως oi Πορτορικανοί ἢ oi
σικάνος (μετανάστες μεξικανικῆς καταγωγῆς). Πρὶν ἀ·
πὸ μερικά χρόνια, δημοσιεύτηκε ἀπὸ τήν Κοινωνικὴ ,καί Oi-

κονομικὴ “Επιτροπῆ τοῦ ΟΗΕ μια σημαντικὴ ”Εκθεση για
τἰς συνθῆκες ζωῆς καὶ ἐργασίας ἑκατομμυρίων σικάνος,
ποὺ εἰσέρχονται παράλληλα στὶς ΗΠΑ Kai xpn01110110100v»

Στίς ἀρχές τοῦ 19ου αίώνα δημιουργοῦνται οἰ περίφημες «έργατικές πόλεις» (FACTORY TAWNS). συνοικισμοί μέ κέντρο τους 16 ἐργοστάσιο, κι ὅπου ἡ διεὺθυνση

ται μέ ἡμερομίσθια πείνας στίς φυτεῑες καὶ τοὺς ἀμπελῶ>
νες τῆς Καλιφόρνιας (10).

του ἐργοστασίου ἐλέγχει τὸ δημαρχεῖο, 16v κλῆρο, τὶς έ-

Οἱ ἀπαρχὲς τῆς ἀνάπτυξης

φημερίδες, τῆν ἀστυνομία, τοὺς δικαστές, τα μαγαζια. Ἡ
δημοκρατία δ’ἐν ἔχει καμια σχέση μέ τίς έργατικές πόλεις,

Kai τα συνδικαλιστικα δικαιώματα εἶναι ανὺπαρκτα Ba
κατακτηθοῦνε μέ σημαντικοὺς Kai αίματηροὺς ἀγῶνες, ποὺ
,στα τέλη τοῦ 19ου Kai τἰς ἀρχές τοῦ 20οῡ αίὼνα κανουν

Ἠ παρουσία τῆς Μεγάλης Βρετανίας ῆταν ανασταλτι’κός παράγοντας για τήν ἀνάπτυξη τῶν ΗΠΑ, τόσο πρίν
ὅσο Kai μετα τὸν Πόλεμο τῆς Ἀνεξαρτησίας. 'H ἀποικίακὴ πολιτική τῆς Μεγάλης Βρετανίας απαγόρευε κάθε ἐκ·

γατες. μόνο 200 χιλιάδες εἶναι συνδικαλισμένοι. Παρα τή

διομηχάνιση τῶν 13 Πολιτειῶν, ὅπως Kai κάθε ἀποικίας.
‘O Λόρδος CORNBWRY, κυδερνήτης τῆς Ν. Ὕόρκης ἀπὸ
τὸ 1701 ὣς 16 1708, ἔστειλε τό 1705 ἕνα ὑπόμνημα 016
ἀγγλικὸ Ὑπουργεῖο Ἐμπορίου, στό ὁποῖο ἔγραφε, μετα-

μετέπειτα ἀνάπτυξη τους, oi ἐργατικές ένώσεις δέν θ’ ἀ-

ξὺ αλλωντ

ναγνωριστοϋνε όλοκληρωτικα παρα 16 1935, δηλαδὴ στῆ
διάρκεια τοῦ Νιοὺ Ντήλ, μέ τὸν νόμο Βαγκνερ. Εἶναι ἔξω
ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τοῦ παρόντος ἄρθρου ἡ τόσο ένδιαφέ-

όνῆκουν

λῶς ἐξσρτημένες Kai

ρουσα

δὲν θα εῐνσι

16 ἀμερικανικό έργατικὸ κίνημα να εἶναι τό πιό ὢίαιο, 16
πιό αναπτυγμένο, κι ἐκεῖνο 1100 ἕδωσε τὸν μεγαλύτερο άριθμὸ νεκρῶν. T6 1865 στα 3 ἑκατομ. διομηχανικοὺς ἐρ-

ἰστορία

τοῦ

ἀμερικανικοῦ

ἐργατικοῦ κινήματος.

«”Ολες oi 6n01Kiec, τιού δὲν εἶναι ησρα κλσδιό σοὺ
016

ῑδιο

non-E

δέν-τρο,

θα

ἓι-ιρετιε να κρστηθοῡνε

ύηοτσγμὲνες

στῆν “Αγγλίσ,

κι

ἐντε-

σύτό

δυνστό αν Tic αφήσουμε v6 κστσσκευό-

Ἀλλὰ θα θέλαμε ἁπλῶς ν· ἀναφέρουμε, ὅτι στα μέσα ἀκόμα τοῦ 19ου αίώνα oi έργατες ποὺ ὁργανώνονταν για
να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους, να ζητησουν αὔξηση τῶν ήμερομισθίων τους ἢ να ἐπιτύχουν μείωση τῶν ὠρῶν ἐργασίας (ἠ έργασιμη μέρα ἦταν τότε 12 ὧρες), παραπέμπονταν στα δικαστήρια μέ τὴν κατηγορία τῆς συνωμοσίας ἐναντίον τῶν Θεσμῶν. Ἀργότερα, τό 1886, ἀρκοῦν

σουν τίς ἰ’διες μσνουφσκτοῡρες μὲ σὺτὲς n06 δρίσκοντσι
στῆν Ἀγγλία. Γιστ1 6n6 τῆ στιγμῆ ι-ιοὺ oI κατοικοι τῶν 6110K161v μηορὲσουν v6 ντυθοῡν ὄχι μόνον ᾰνετσ αλλὰ κοΙ
κομψα, χωρὶς τῆ θοήθεισ τῆς Ἀγνλίσς, σὺτοί nou δὲν 6mΘυμοῡν ηαρσ πολὺ τῆν ὺι-ιοτσγῆ στῆν ’κυΒέρνηση θα σκει
φτοῡν Πολι] γρῆγορσ νό ηρσγμστοτιοιῆσσυν σύτα 1100 ἔχουν
6116 Ka1p6 στῆν κσρδια τουςι.

oi αἱματηρές ταραχές τῆς Πλατείας Χαϊμάρκετ, ποὺ Θα

“Αλλα χκαὶ μετα τὴν Ἀνεξαρτησία, ἡ οἰκονομία τῶν
ΗΠΑ ὑπέστη τὶς συνέπειες τοῦ ὰγγλικοῦ συναγωνισμοίίΞ

καθιερώσουν τὴν 1η Μαΐου σαν ”Εργατικῆ Γιορτή, Kai oi
καταδίκες, συνδικαλιστῶν ποὺ ακολούθησαν, γιανα κατα-

καί oi έριουργίες 1106 ίδρύθηκαν τὸ 1787 στὴ Μασσαχοι)-

,δείξουν τὸν αστυνομικο - πολιτικὸ μηχανισμὸ καταπίεσης

σέτη, τὸ 1788 στα Κοννέκτικοτ Kai 161807 στῆ Νέα 'Y-

τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος.

ερσέη ἔκλεισαν ἀμέσως μετα ἢ δέν μπόρεσαν v' ἀρχίσουν
να παράγουν. Ὀ TOQUEVILLE, πού ἔγραψε τὸ περίφη-

’Ὀχι μόνο ἡ ἄνοδος τοῦ Θιοτικοῡ έπιπέδου ποὺ συνόδευσε τῆν έκδιομηχάνιση, ἀλλὰ Kai 6 ρατσισμός συνέθα-

μο διδλίο του «Ἡ Δημοκρατία στὴν “Αμερικῆ» (1849) έλεγε ὅτι «δέν ὑπάρχει πιὸ μεγάλο μίσος απ· αὐτὸ ποὺ

λε στῆν ἕνταξη τῆς έργατικῆς τάξης στό σύστημα, κανοντας τούς «μικροὺς λευκοὺς» να νιώθουν ἀνώτεροι ἀπὸ τοὺς

ἔχουν oi Ἀμερικανοὶ τῶν “Ηνωμένων Πολιτειῶν για τοὺς

μαὺρους. Συνεχίστηκε, ἄλλωστε, ἡ εῐσαγωγὴ μαύρων δοιί-

”Αγγλους, ἀλλα oi ”Αγγλοι εἶναι έκεῖνοι ποὺ προμηθεὺ-

38

τα πού ἔουν στοὺς Ἀμερικανοὺς τα ὦιομηχανικα προϊόν
κῆς α”Αμερι
τῆς
ία
εὐημερ
μενη
χουν ἀνάγκη. Ἡ αὐξανό
ανίας
διομηχ
ς
ιητικῆ
μεταπο
τῆς
ὄφελος
ποδαίνει ἕτσι σέ

ΗΠΑ
τῆς Ἀγγλίας». Σιγα - σιγα ὅμως oi κάτοικοι τῶν
μικὴ αἔδειξαν μεγάλη ίκανότητα για τῆ δική τους οἰκονο

νάπτυξη, μέ μια σημαντικὴ συσσώρευση

κεφαλαίου Kai

αγγλιμια ἀντιγραφή, προσαρμογὴ Kai τελειοποίηση τῆς
αἀμερικ
τῆς
ίωσης»
«απογε
ος
περίοδ
‘H
ογίας.
κῆς τεχνολ

νικῆς οἰκονομίας τοποθετεῖται στῆ δεκαετία 1840 - 1850,
δηλαδὴ συμπίπτει μέ τὴν ἀρχὴ τῆς κατασκευῆς τῶν σιδηροδρόμων.

Ἀνάμεσα 1783 Kai 1869 16 Καθαρὸ “Εθνικὸ Προῖὸν
αὐξήθηκε δχτὼ φορές, περνώντας απὸ 1,1 δισεκατομ, δολλάρια σέ 9 δισεκατομ. δολλάρια. Ἀλλὰ ὑπολογίζουν ὅτι.
μα
για τὴν “ἰδια περίοδο, τὸ μέσο κατα κεφαλὴν εἰσόδη
μι1‘1
αὐτὴ
ια;
δολλάρ
237
σέ
ια
πέρασε ἀπὸ 216 δολλάρ
κρὴ αὕξηση τοῦ κατὰ κεφαλὴν είσοδῆματος ῆταν ἀναγκαία, για να χρηματοδοτηθεῖ ἡ συσσώρευση τοῦ κεφαλαὶ
μός στα
ου, Kai δείχνει τίς θυσίες πού ὑπέστη 6 πληθυσ
ὸμενο
ἐπενδυ
T6
ξης.
πρῶτο στάδιο τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυ

κεφάλαιο στῆ διομηχανία πέρασε απὸ 50 ἐκατομ. δολλάρια 16 1820 σέ 1.000 ἐκατομ. δολλάρια τὸ 1860. Oi ἐπενδυσεις· εἰναι σημαντικές Kai στὴ γεωργία Kai ἡ μηχανο

ποίηση δοήθησε στῆν αὔξηση τῆς παραγωγικατητάς της,
Τόέξαγώγιμσ προϊὸν ποὺ ἔπαιζε ’στρατηγικό

ρόλο για

τὴν άνάπτυζη τῆς άμερικανικῆς οἰκονομίας εἶναι τὸ δαμὢάκι, για τό όποῖο μεγάλωνε συνεχῶς τόσο 1‘1 ἐσωτερική
ὅσο καὶ ὴ ἐξωτερική ζήτηση - μέ τῆν Κίνα σαν τὸν κυριότερο πελατη (11).
'H παραγωγὴ τοῦ δαμδακιοῦ, 1106 ἐπωφελεῖται ἀπὸ
τὴν αφθονη Kai φτηνή ἐργασία τῶν μαύρων δούλων, ἀπο
60 ἐκατομ. λίδρες τὸ 1800 περναει σέ 1.300 έκατομ. “Λίὃρες τὸ 1850, Kai ἀποτελεῖ στα χρόνια 1830 16 500)o

κα στῆ χρηματοδότηση τῆς ἀνάπτυξης μέ ἐγχώρια κι ὅχι
μέ ξένα κεφαλαια.
“Ἐνας ἄλλος σημαντικός παράγοντας για τῆν ἀμερι-

κανικῆ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, ῆταν oi τεχνολογικές δελτιώσεις, ποὺ εἶχαν σημαντικὴ ἐπίδραση ,στῆ ζητηση τῶν
έπενδύσεων, στα δαθμὸ καπιταλιστικῆς ἕντασης καὶ στα
είσοδήματα. Κυρίως oi τεχνολογικές δελτιώσεις στῆ με·
ταλλουργία ἕπαιζαν σημαντικό ρόλο για τὴν ἅνοδο τῆς
παραγωγικατητας σ“ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς οἰκονομίας.

Ἀναμεσα 1840 Kai 1850, 6 συντελεστῆς κεφάλαιο πρὸς
ἐργασία αὑίζὴθηκεκατα 16 ἥμισυ Kai 6 συντελεστὴς κεφάλαιο πρὸς προϊὸν κατα 16 ἕνα τρίτο. Oi τεχνολογικές
ὢελτιώσεις στὴν ἐριουργία ἅρχισαν μέ 16v 5. SLATER

16 1789 και συνεχίστηκαν μέ τὸν F. C. LOWELL Kai 16v
P. NOODY (ποὺ ῆταν ἐργάτης) τὸ 1814, ποὺ συνένωσαν
για πρώτη φορα τίς δυο δασικές παραγωγικές διαδικασίRUMSEY Kai
Oi FULTON.
έριοδιομηχανία.
ες στῆν

FITCH κατασκεύασαν τα πρῶτα ατμόπλοια, καὶ 6 STEVENS τελειοποίησε τὴν ἀτμομηχανή. T6 1830 6 GElS-I
SENHAINER πέτυχε να κατασκευάσει οίδηρο μέ τὸ κὼ(
Kai 16 1851 6 W. KELLY ἀνακάλυψε ἀνεξαρτητα τὴν ἰδια

μέθοδο μέ 16v BESSEMER. T6 1846 6E. HOWE ανακάλυψε τὴ ραπτομηχανὴ Kai 6 MORSE 16v ἀσυρματο τη-

λέγραφο. Ὁ Ο. EVANS ἐφαρμοσε για πρώτη φορα τὴν
ἰδέα τῆς κατανομῆς τῆς ἐργασίας σέ μια συνεχῆ διαδικασία παραγωγῆς σ’ ἕνα μύλσ ποὺ κατασκεύασε τὸ 1782
στῆ Φιλαδέλφεια.

τόν Φόρντ καί τὸν Τέϋλορ. Ἀλλὰ για να γίνει αὐτό, ἔπρε-

πε να ἐφευρεθεῖ ἡ τεχνικὴ τῶν ἀνεξάρτητων Kai ἀλληλοϋποκαθισταμενων κομματιῶν. Αὐτὸ ἕγινε ἤδη στίς ΗΠΑ ἀ-

πὸ τοὺς E. WHITNEY 16 1800 Kai 5. NORTH 16 1808.

των αμερικανικῶν ἐξαγωγῶν. Ta ἔσοδα ἀπὸ 16 δαμδάκι

(χάρις στα όποῐο oi «ὅροι ἐμπορίου» ῆταν εὐνοϊκοὶ για
τίς άμερικανικές ἐξαγωγές, πραγμα πού δέν συμδαίνει
σήμερα για τις «ὑπαναπτυκτες» χῶρες) ἐπενδύονταν στῆν

έκῶιομηχάνιση τοῦ Βορειο - ανατολικοῦ μέρους τῶν ΗΠΑ
ὅπου ἄλλωστε ὑπάρχουν oi μεγάλες λίμνες, ποὺ διευκο
λὺνουν τίς ἐπικοινωνίες, μαζί μὲ τα καναλια 1106 Ka1a-

σκευαστηκαν, κι ὅπου δρίσκονται τα μεταλλεῖα τοῦ σιδήρου Kai τοῦ ἄνθρακα. T6 ἅνοιγμα τοῦ Δυτικοῦ μέρους
τῶν ΗΠΑ, πού διευκολύνθηκε έξαιρετικα ἀπὸ τὴν κατα-

σκευὴ τῶν σιδηροδρόμων, ἐπιτρέπει τὴν ἀνάπτυξη τῆς καλ«
λιέργειας τῶν δημητριακῶν Kai τῶν ἄλλων εἰδῶν διατρο- 1
φῆς. Αὐτὴ ὴ τριμερὴς είδίκευση 016 ἐσωτερικό τῶν ΗΠΑ
θα είναι ἀργότερα, περισσότερο κι ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν μαὺρων δούλων, ἡ κύρια αἰτία τοῦ Ἐμφυλίου Πολέμου (1861 - 1865) (12).
"Av 16 δαμδάκι ῆταν τὸ στρατηγικὸ προϊόν, πού χρηματοδότησε τ”ις απαρχὲς τῆς άμερικανικῆς οἰκονομικῆς αναπτυξης, ἡ κατασκευὴ τῶν σιδηροδρόμων ὑπῆρξε, στό
δεύτερο ἥμισυ τοῦ 19ου αίώνα, ὁ πιό ἰσχυρός μοχλὸς για " ’
τήν ἀναπτυζης ὅχιμόνο γιατί ἕδινε τὴ δυνατότητα μαζικῆς ἐπένδυσης κεφαλαίου, ἀλλα Kai γιατί ἀνσιξε 16 Δυτικα Kai Βορειοδυτικὸ μέρος τῶν ΗΠΑ σαν αγορα Kai
σαν σιτοδολώνα Kai γιατί αὕξαινε τὴν αγροτική Kai τὴν
ἐν γένει παραγωγικότητα τῆς οἰκονομίας.

“Av oi ΗΠΑ

διάθεταν τὸ 1831 23 μίλια σιδηροδρόμων, 16 1900 διάθεταν 207000 μίλια (13). Ἐπίσης, τεραστιες περιουσίες
σχηματίστηκαν μέ τῆν κατασκευὴ τῶν σιδηροδρόμων, 1'1in
ἀπὸ τὸ

1860,

16 κράτος ποὺ εἶχε χρηματοδοτήσει

κατὰ

700)o τὴν κατασκευὴ τῶν καναλιῶν, χρηματοδότησε κατα 300)o τῆν κατασκευὴ τῶν σιδηροδρόμων, Μετα τό 1840,

ή ανάπτυξη τοῦ τραπεζικοῡ συστήματος ὦοήθησε σημαντι-

”

Εἶναι γνωστὴ ἡ ἀνάπτυξη πού πῆρε στίς ἀρχές τοῦ
αίώνα μας αὑτὸς 6 τρόπος «παραγωγῆς σὲ αΚυσίδα» μὲ

(Πὴν κατασκευὴ ὅπλων. Ἀλλα μόνο μετα τὸ 1830 ἕνας 6-

ρισμενος ἀριθμὸς διαδικασιῶν στὴν ἐριοίόιομηχανία ἕγιναν
αὐτὸματες. To 1855 1'1 6051aVLK1‘1 K0650v11011 αγόρασε μηχανές για τὴν παραγωγὴ ὅπλων ἀπὸ 1i9 ΗΠΑ. T6 οὑστημα τῶν ανεξαρτητων κομματιῶν όνομαστηκε «ἀμερικα-

21ο)ο (για 1i9 δεκαετίες 1870 - 1890 πλησιάζει τὸ 300)ο“;.
Χαρη στίς προόδους τῆς μηχανοποίησης ,“(αὶ 1i9 μαζίκες ἐπενδύσεις, ῆ ἀνάπτυξη τῆς άμερικανικῆς παραγωγῆς

ἀνάμεσα 1880 Kai 1919 ῆταν 1‘1 ἑξῆς (σέ χιλ. δολλ.);

νικὸ σύστημα» Kai ἄνοιξε 16 δρὸμο για τὴ μαζικὴ παραγωγὴ Kai τὴ μαζικὴ κατανάλωση. Γενικά, ὅλες oi άμερικανικές τεχνολογικές δελτιώσεις, ἐπειδὴ ἔπρεπε κυρίως ν’

Τομέας

1880

I919

αντιμετωπιστεῖ ἡ ἕλλειψη ἐργατικῶν χεριῶν, ῆταν ἐνταᾙ

Γεωργία

2.460-107

25ι785-200

τικές κεφαλαίου, πραγμα πού, εἶχε σημαντικὴ
στὴν αὕξηση τῆς παραγωγικότητας.

Βιιομηχανία

9.372.379

62.418.079

11.332.436

86.201.279

ἐπίδραση

Σῦνολο

Μουοπωλιακὴ ἀνάπτυξη καὶ ι’μπεριαλιστικὴ ἐπέκταση
Παρ· ὅλες
λεμο (498.332
λειες στὸν lo
20 Γίαγκόσμιο

τίς σημαντικές απώλειες στὸν ”Εμφύλιο Πὸ«
αντρες· σέ σὺγκριση; ἀμερικανικές ἀπώΠαγκόσμιο Πόλεμο 116.516 ἂντρες, στὸν
Πόλεμο 405.399, στὸν Πόλεμο τοῦ Βιετ-

νάμ 56.227 6v1059) oi πληγές ἐπουλώθηκαν γρήγορα
και ὴ ἀμερικανική ἀνάπτυξη συνεχίστηκε μέ ἐντονώτερο

ρυθμὸ. Μερικές απὸ 1i9 1116 μεγάλες περιουσίες σχηματιοτηκαν κατα τὴ διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου (ὅπως
ὴ περιουσία τοῦ J. P. MORGAN, τοῦ J. GOULD. τοῦ C.
VANDERBILT) Kai χάρις στὸν πόλεμο, ἀπ’ αὐτοὺς που
ὸνομαστηκαν ιθαρῶνοι τῆς θιομηχανίας κλέφτες» (ROBBER BARONS), Kai 1100 συνέχισαν μια παράδοση παρανομων μεθόδων πλουτισμοῦ Kai διαφθορᾶς, 1100 ξεκίνησε

μέ ἀνθρώπους σαν τὸν Χάμιλτον Kai θα συνεχιζότανε μέ
ἀνθρώπους σαν 16v J.

ROCKFELLER,

Ρ. ’C.

KNOX

(‘Y-

πουργὸ Ἐξωτερικῶν 100 Προέδρου Τάφτ), συνδικαλιστές
ήγέτες, S. AGNEW. Νίξον κλπ.
Κατὰ 1i9 ἐκτιμήσεις τοῦ γνωστοῦ αμερικανοϋ οἰκονομο-

Τὴν ἴδια σημαντικὴ αὕξηση γνωρίζει καί 16 ἐξωτερικὸ ἐμπόριο τῶν ΗΠΑ (σέ χιλιάδες δολλ.);

100v ιές

Ἐξαγωγές

Είσαγωγές

ίιλεόνασμα

1360

400.122

362.166

37.956

I900

1.499.462

/ 929.771

569-691

1920

3.663.723

5.733.609

2.330.114

Ζύμφωνα, δηλαδή, μέ τὸν πιό πάνω πίνακα, για τὴν
περίοδο 1860 - 1920, oi ἐξαγωγές αὑξήθηκαν-εἵκοσι δύο
φορές,

οἰ

εἰσαγωγές

δεκαέξι

φορές

Kai

τὸ

πλεόνασμα

του ἐμπορικοῦ ίσοζυγίου έῶδομήντα πέντε φορές.
Μετα τὸ 1870 ἐντείνεται ό γιγαντισμός τῶν ἐπιχειρήσεων, πού χαρακτηρίζει τὴν ἀμερικανική οἰκονομία, μέ

λὸγου S. KUZNETS, ἀναμεσα 1869 - 1954 16 Καθαρὸ Ἐὲὶνικό Προϊὸν πέρασε ἀπὸ 9,5 δισεκ. δολλάρια σὲ 142,7
δισεκ. δολλάρια (σέ τιμές τοῦ 1929), δηλαδὴ αὐξήθηιῖε
Δκατα 15 φορές περίπου, μέ ἕνα μέσο ἐτήσιο ρυθμὸ 4ο)ο.
1'6 μέσο κατα κεφαλὴν είσόδημα πέρασε ἀπὸ 213 δολλά-

πιχειρήσεων, πού για τὴν ἐπέκταση τῶν ἀγορῶν τους καὶ
τὴν προμήθεια πρώτων ὑλῶν αναγκαζονται να ἐπενδὺουν
ὅλο Kai περισσότερο 016 ἐξωτερικδ. Oi αμερικανικές ε-

ρια τὸ 1869 σέ 906 δολλάρια τὸ 1954, μ’ ενα μέσο πο-

ρια τὸ 1897, σέ 2.500 ἐκατομ. δολλ. το 1914, σὲ 17.009

σοστὸ ἐτήσιας αὑξησης 20)o. Ka16 τὴ διάρκεια αὐτῶν τῶν
lb χρόνων 16 κεφάλαιο κατα κεφαλὴν τριπλασιάστηκε.

έκατομ. δολλ, τὸ 1929, σέ 31.833 ἐκατομ. δολλ. τό 1960
Kai σέ 70.762 ἐκατομ. δολλ. τὸ 1969 (14). T6 1914 01

ΙΙηγὴ

ξένες ἐπενδύσεις στὶς ΗΠΑ ανέρχονταν σέ 7.200 ἐκατομ.
δολλ., αλλα ὁ πόλεμος ανάτρεψε αὐτῆ τὴν κατάσταση, ιιι
άνάγκασε τούς εὐρωπαίους να περασουν 1i9 ἀμερικανικές

χρηματοδότησης αὐτῆς τῆς συσσωρευσὴς κεφαλαί-

ου είναι τα ἐπιχειρηματικὰ κέρδη Kai oi ἀποταμιεὺσεις
τῶν ἀνωτέρων Kai μέσων εἰσοδηματικῶν κατηγοριῶν. '1-

ἱόοὐ 11016 εἰναι, κατα τὸν SIMON KUZNETS 16 ποσοστα
τῆς άποταμίευσης, τοῦ ξένου κεφαλαίου καί τοῦ ντὸπιου
σχηματισμοῦ κεφαλαίου, στῆν περίοδο 1869 - 1948 (ποσοστα ὡς πρὸς 16 καθαρὸ έθν, προϊόν);

Καθαρή
ἐγχώρια

Καθαρή
ζέω-τερική

Καθ· ἒγχῶρο
σχηματνσμός

αποταμιῖευση

επένόυση

κεφαλαιου

1869-78

13,9

-Ῑ,5

12,5

1879-83

15,8

-0.4

13.4

1889-98

14,6

0,2

14.?

1399-03

12,3

1.1

13.9

Δεκαετίες

16v σχηματισμὸ μονοπωλιστικῶν Kai όλιγοπωλιστικῶν έ-

πενδὺσεις 016 ἐξωτερικό περνᾱνε ἀπὸ 684 ἐκατομ. δολλά-

ἀξίες πού κατεῖχαν, σέ ἀμερικανικά χέρια, T6 1967 ὁ
Πρόεδρος τῆς ί.Β.Μ. THOMAS J. WATSON ἐδήλωνε σέ
διαλεξή

του

016 Ἐμπορικὸ

1909-13

10.7

2.7

13.5

3.3

I ,9

10.7

1929-33

2,}

0,6

2.3

1939-43

11,4

1,1

12.5

'Yép—

ἐξωτερικὸ εἰναι απαραίτητες για τὴν προμήθεια τῶν πρώτων ὑλῶν, άπό τὶς ὁποῖες ἔχει ὅλο Kai περισσότερο ἀνάγ-

κη ἡ ἀμερικανική οἰκονομία. Στὴν ἐξάντληση. ἄλλωστε,
τῶν ἀποθεμάτων ὀφείλεται καὶ ἡ κρίση τῶν μεταλλουργικῶν διομηχαιίῶν τῆς περιοχῆς τῶν μεγάλων λιμνῶν στρ)
Βορειο ν ανατολικα μέρος,

1919-23

Ἐπιμελητήριο τῆς Ν,

K093 «Στά 14 δολλάρια ἐθνικοῦ εἰσοδήματος τῶν ΗΠΑ,
τὸ ἕνα προέρχεται ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ, Kai για τῆν Ἑταιρεία Ι.Β.Μ. τὸ ἕνα δολλάριο στα τέσσερα». Πέρα, ὅμωςγ
ἀπὸ τὸ είσόδημα 1100 ἀποφέρουν, oi ἐπενδύσεις αὐτές 016

κρίση 1100 ἐντείνεται ὅσον ι’(-

φορᾱ τήν ἀπασχόληση Kai 16v κοινωνικο - πολιτικὸ δυνα-γ,
μισμό, άπὸ τὴν ἐγκατάσταση τῶν νέων δυναμικῶν 610011χανιῶν

(αεροναυπηγικῶν, ήλεκτρονικῶν,

χημικῶν

κλπ.)

,
ι
016 N610 (15).
Για να δειχτεῑ πόσο ἀναγκαῖες ἐἶναι για τὴν αμερικσ.
νική οίκονομίοι οἰ ἐπενδύσεις 016 ἐξωτερικὸ καί ή αὐτο.
τὶς ἐπί,
· κρατορία (16) ἃς ὑπενθυμίσουμε 6T1,‘OO}J¢QVCI μὲ

“Ὀσον άφορᾱ τὴν ἐργατικὴ δύναμη, κατα τοὺς ”ιδιους
ὐπολογισμοὺς ῆταν τὸ 1948 4,2 φορές μεγαλύτερη ἀπ’
ὃ,τι τὸ 1869, μέ μέσο ποσοστὸ αὕξησης κατα δεκαετία
40

σημες στατῑῠτικὲς, ὑπάρχουν 57 πρῶτεςιῦλες, 1100 oi ειοαγωγὲς γιὰ τήν καθεμια άντιπρρσωπευουν περιασότερα
ἀπὸ 10 ἐκατομ. δολλάρια Kai πλεον του 15ο)ο της δια-

θέσιμης ποσότητας στίς ΗΠΑ. "E101 εἰσάγεται; τὸ 33ο)ο
100 καταναλισκόμενου σιδηρομεταλλεὺματος, τὸ 860)ο τοῦ
ὣωξίτη, τὸ 880)ο τοῦ νικέλιου, τὸ 99o)o τοῦ μαγγανιου,
τὸ
τὸ 1ΟΟο)ο τοῦ χρώμιου, τὸ 25ο)ο τοῦ τουγκστένιου,
330)ο
τὸ
υρου,
ψευδάργ
τοῦ
140)o τοῦ χαλκοῦ, τὸ 520)ο
τοῦ μολύδδου, τὸ’72ο)ο τοῦ κασσίτερου, τὸ 15ο)ο τοῦ

πετρέλαιου, 16 84o)0 τοῦ ἀμίαντου, τὸ 45ο)ο τοῦ 11016001106
00, 16 1000)0 τοῦ φυσικοῦ ἐλαστικου Kai τοῦ καφέ,
ἄλλη
KOK6o, κλπ. Kai 16 4Οο)ο 1119 ζάχαρης. Ἀπὸ τὴν
ν
σωπεύου
αντιπρο
ές
ἐξαγωγ
νικές
μερια, ἂν 0i αμερικα
για
κλάδοι
45
υν
ὑπάρχο
γῆς,
παραγω
τῆς
5ο)ο
συνολικα
1009 ὁποίους oi έξαγωγές ξεπερνᾱνε, για τὸν καθένα,
δέκα ἐκατομμὺρια ἐτησίως Kai αντιπροσωπεύουν 530)ο
ς
πωλήσει
Oi
αὐτῶν.
κλάδων
15ο)ο τῆς παραγωγῆς τῶν
τῶν 45 αὐτῶν κλάδων 016 ἐξωτερικὸ ἀντιπροσώπευαν, τὸ
τρίτο
1968, 13.047 5Ka1o11110016 δολλάρια, δηλαδὴ τὸ ἕνα
τῶν ουνολικῶν ἐξαγωγῶν,

στίς ὸποίες πρέπει να προστε-

θουν Kai 11501K6 στρατηγικά ἀγροτικα προϊόντα, ὅπως 011601, σόγια, 6066601109, για τα όποϊα ή ὑψηλὴ παραγω
μόεῑ
απασχολ
(1100
ας
γεωργί
νικῆς
άμερικα
τατης
γικότη

νον τὸ 5ο)ο τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ) έπιτρέπει σημαντικα πλεονασματα, μέ τα ὁποῖα 0'1 ΗΠΑ μποροῡν ν’ 0—
σκοῦν πολιτικές πιέσεις K1 5K616011009.
Θα πρέπει ἐπίσης v' άναφερθεῖ, ὅτι ένῶ oi ΗΠΑ ἐμφα-

1119 παραγωγικῆς ἰκανότητας, που δημιουργήθηκε μέ τὸν

πόλεμο, καί δέχονται τ’ὸ 780)ο τῶν κυ6ερνητικῶν παρα-ι’γελιῶν. “ἰὸ 1945, 135 ἐταιρίες ἐλέγχουν 16 45ο)ο τῶν
(ὀιομηχανικῶν ἐγκαταστάσεων στίς ΗΠΑ, καί παραγουν
τὸ Eva 1516010 περίπου τῶν διομηχανικῶν ἀγαθῶν 1100
παράγοντα] σ’ ὁλόκλὴρο τὸν κόσμοί

Κατᾲ τὸν R'. PARKER, πρώην συνεργάτη τοῦ Προέδρου Τζόνσον, τὸ 1958, 1,5ο)ο τῶν Ἀμερικανῶν, 1100 601σκονταν στῆν κορυφὴ τῆς εἰσοδηματικῆς κλίμακας, κατεῖχαν 16 320)o τοῦ ἰδιωτικοῦ πλοὺτου, καὶ λάδαιναν 16
24ο)ο τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος. Ἀναλὺοντας τα στοιχεῖα
τῆς «Ὑπηρεσίας Ἀπογραφῆς», δείχνει 611, 16 1968, 16

100)o 16 1116 πλούσιο τοῦ πληθυσμοῦ δέχονταν Eva εἰσόδημα ’ἰσο μέ 16 11106 τοῦ πληθυσμοῦ, 1100 ἀποτελοῦσαν οἰ
λιγὸτερο εὐνοημένες τάξεις. ’”Εκτοτε, σύμφωνα μέ τα στοιχεια τῆς «“Υπηρεσίας Ἀπογραφῆς» οί πιό πλοὺσιες oiKo-

y5v5159 615000vav 16 μερίδιό τους στὸ ἐθνικό είσόδημα,
ένῶ τὸ μερίδιο τῶν φτωχῶν καί τῶν μεσαίων είσοδηματικῶν τάξεων μειώθηκε

(18).

Σὺμφωνα

μέ

16 «SURVEY

OF CURRENT BUSINESS τοῦ Νοεμδρίου 1974, 1ο)ο τῶν
άμερικανικῶν οἰκογενειῶν ἔχουν Eva ἐτήσιο είσόδημα 100
1‘1 μεγαλότερο ἀπὸ 50000 δολλάρια, κατέχουν 16 510)o
τῶν εἰσαγμένων 016 Χρηματιστήριο μετοχῶν, Kai εἰσπράτ-

τουν 16 47ο)ο τῶν μερισματων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη

μερια

νίστηκαν τὸ 1944 016 M110511ov Γοὺντς, ὅπου θ’ 611000-

530)ο τῶν

οίζονταν ῆ μεταπολεμικῆ ὸργάνωοη τοῦ παγκόσμιου νουμισματικοϋ Kai ἐμπορικοῦ συστήματος, σαν 6 κύριος
ποιχρησιμο
ῦ,
θερισμο
φιλελευ
περασπιστῆς τοῦ ἐμπορικοῦ

γκτον 016 διίόλίο του «Ἠ ”Αλλη “Αμερικῆ» (MACMILLAN,

ησαν πάντοτε 16v τελωνειακὸ προστατευτισμὸ για τὴν ομ
κονομική τους ἀνάπτυξη (π.χ, τό δασμολὸγιο DINGLEY
πού ἐπιόάλλει τὸ 1897 δασμοὺς 570)o, 11501K11 μείωσή

τους τὸ 1913 115 16 σχέδιο UNDERWOOD - SIMMONS.
16 δασμολόγιο FORDNEY - McCUMBER 16 1922 1100 ι’.περόάλλει ὅλα τ’ ἄλλα σέ ποσοστα κλπ.). T6 αμερικανι,κό ἐμπορικὸ ἰσοζὺγιο δέν ῆταν ποτέ παθητικὸ - ἀκόμα
καί στα χρόνια τῆς Μεγάλης Κρίσης 1929 - 1939. "O1av

για πρώτη φορα ἕγινε παθητικὸ 16 1971, ό τότε πρόεδρος
Νίξον

ιἰποτίμησε στίς 15.8.71

16 δολλάριο,

ανάστειλε 111

μετατρεψιμότητά του, κι ἐπέδαλε αντισταθμιστικὴ

εἰσφο-

06 10010 01i9 εἰσαγωγές τῶν ΗΠΑ,

αμερικανικῶν

οἰκογενειῶν

ἔχουν

Eva ἐτήσιο

είσόδημα κατώτερο απὸ 10000 δολλάρια. 'O M. X600'1vN. 'Y60K11, 1962) ἀναφέρει 611 16 Eva 115111110 100 ἀμερικανικοῦ πληθυσμοῦ ζεῖ κάτω ἀπὸ τὸ (αμερικανικὸ) έλαχιστο 6010 συντήρησης. “Οσο για τῆν προέλευση τῶν ἐ<
κατομμυριοὺχων εἶναι ῆ ἐξῆς (κατα 16 11501061K6 «FOR-

TUNE» τοῦ Νοεμδρίου 1957)·, 530)0 (ὀρῆκαν τόν πλοῦτο
μέ τῆ

γέννησή

τους,

300)0

ἐ’γιναν ἐκατομμυριοῦχοι σαν

ἀνεξάρτητοι πετρελαιοπαραγωγοί, Kai 50)0 115 1i9 οἰκοδομικές ἐπιχειρήσεις. K616 τόν R. HEILBPONNER 016
ὢιδλίο του «16 "0016 τοῦ “Αμερικανικοῦ Καπιταλισμοῦ»>

(HARPER, N.

YORK, 1965)

ὴ τάση ανὰμεσα 1947 Kai

1963 ῆταν πρὸς τὴν ένταση τῶν εἰσοδηματικῶν άνισοτήτων.
Ἀλλα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τεράστια είσοδὴματικῆ ἀνισότητα
και· τὴ συγκέντρωση του πλουτου, ὴ ἀμερικανική οἰκονο-

μία χαρακτηριζότανε 0' ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ 20οῦ αίώνα
ἀπὸ ἀνικανότητα χρησιμοποίησης όλόκληρης τῆς παραγωγικῆς

Γιατί οἵ ΗΠΑ ὁὲν εἶναι κοινωνία εὐημερίας
ὶύμφωνα μέ τὸν Η. U. FAULKNER 1111 ἀπογραφή τοῦ
1900 ὑπολόγιζε σέ 88,5, δισεκ. δολλ. περίπου 1009 συνολικους πόρους τῆς χώρας. Αὐτὸ τὸ ποσὸν εἶχε διπλασιαστεῖ
τὸ 1914, ἐνῶ ταυτόχρονα αὐξαινε τό κατα κεφαλὴν εἰσόδημα

καί

τὸ ἐθνικὸ είσόδημα». “Αναμεσα

1914

καὶ

1923

ὴ ουνολικὴ αποταμίευση περνάει ἀπὸ 8 σέ 23 δισεκατομ.

δολλάρια. Τὸ

ἐθνικό

είσόδημα, που διπλασιαστηκε ’στὴ

διάρκεια τοῦ 1ου Παγκοσμίου Πολέμου (ὅπως διπλασιάστηκε ἀργότερα καὶ ,στῆ διάρκεια τοῦ 2ου Παγκοσμίῡυ
Πολέμου), περνάει απὸ 59,4 δισεκατ. δολλ. 16 1921 σε
8ι,2 δισεκατ. δολλ. τὸ 1929.
Τὸ κὺριο, ὅμως, χαρακτηριστικὸ τῆς άμερικανικῆςὯΞκονομίας, εἰναι 11 μεγάλη ανισοκατανομὴ τοῦ είσοδὴμα109, καί 11 τεράστια συγικέντρωση τοῦ πλούτου (Kai ἄρα
1119 60va11119). K616 τὸν Η. Ll. FAULKNER «τὸ 1930, oi
200 μεγαλυτερες ὥιομηχανικές ἐταιρίες ἐλέγχουν το 500)0
του ἐκτὸς τραπεζῶν πλούτου, Ιτὸ 380)0 περίπου τῶν κεφαλαίων που ἔχουν ἐπενδυθεῖ στῆ διομηχανία Kai 16 43.2010
100 είσόδημα-τος ὅλων τῶν διομηχανικῶν ἑταιριῶν» (17).
16 1939, oi 250 μεγαλύτερες ἐταιρίες κατέχουν τὸ 65ο)ο
τῶν (ὀιομηχανικῶν, έγκ-αταστάσεων· -άπορροφοῦνε τὸ 700)o

ίκανότητας

τῆς

οἰκονομίας,

συνεχεῖς

ὑφέσεις

Kai

σημαντικὴ ὑποαπασχόληση Kai ανεργία (ἐκτὸς απὸ τίς
περιόδους τῶν πολέμων). K616 1009 11. Μπαραν καί 11.
Σουήζυ 016 διδλίο τους «‘O Μονοπωλιακὸς Καπιταλισμὸςὶ»

(έλλην. έκδοση GUTENBERG, 1974) ἡ ἀμερικανική oiKoνομία μετα τὴν

κατασκευὴ

τῶν σιδηροδρόμων, χαρακτη-

ριζότανε άπὸ τῆν ἀδυναμία απορροφησης του δημιουργούμενου οἰκονομικοῦ πλεονασματος. Αὐτὸ ἐπιτευχθηκε μόνο μέ τοὺς πολέμους κι έπιδιώκεται μέ τα έξοδα για τῆ
διαφήμιση Kai τὴν ιιπροσπάθεια για προώθηση τῶν πωλήσεων», καθὼς Kai 115 1009 ἐξοπλισμσὺς καί τὶς στρατιωτικές δαπάνες. Κατὰ τὸν TC. K. ἰκάλμπραίηθ, ὸ μόνος
τρόπος χρησιμοποίησης τῶν πλεοναζόντων κεφαλαίων, 5'1ναι να χρησιμοποιηθοῦνε για τὴν ἐκπαίδευση, 111v ὑγεία,

τὴ λαϊκῆ

κουλτούρα, τὸ περιδάλλον, τὴν ἀνακατασκευῆ

των πόλεων, καὶ τὴ δημιουργία καλὺτερων στεγαστικῶν
,συνθηκῶν για τους μαὺρους καὶ 1009 φτωχούς, για τὴν
ἀπομόλυνση τοῦ ἀέρα καί τοῦ νεροῦ — για ὅλα αὐτα που
ἀποτελοῦσαν τῆ «Μεγάλη Κοινωνία» 1100 έπαγγελλότανε

ὁ ΙΙρόεδρος Τζόνσον, Kai χωρὶς τα όποῖα ἡ ἀμερικανική
κοινωνία δέν θα μπορέσει να γίνει «κοινωνία εὐημερίας),

πράγμα που, παρ’ ὅλο της 16v πλοῦτο, δέν εἰναι ακόμιι.
'1600 11016 ῆταν 11 ἀνεργία (σέ ποσοστα τοῦ έργάτίκοῦ δυναμικοῦ) για 16 χρόνια 1900 - 1963:
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ἔτας ι ποσαστό

ἔτος ο ιιοσοστό

ἔτος ο ποσαστό

ἔτος ι ποσαστό

ουερ στὸν ἀποχαιρετιστήριο λόγο του) ό τρόπος AEITOUP'

γίας τοῦ κοινωνικο - οικονομικοῦ συστήματος ὃὲν ἕλυῦέ

1900
1901
1902
1903
1904
1905
I906
1907
1900

5,0
2.4
2,7
2.6
4.0
3.1
0.0
1.0
0,5

1916
1917
1916
1919
1920
1921
1922
1923
1924

4,6
4.9
1,4
2,3
4,0
11.9
7.6
3.2
5,5

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1939
1939
1940

23,6
24,9
21.7
2ο,1
16,9
14.3
19.0
17.2
14.6

1940
1949
1950
1951
1952
1953
1954
I955
1956

3.4
5.5
5.0
3.0
2.7
2.5
5.ο
4.0
3.6

1909
I910

5.2
5.9

1925
1926

4.0
1.9

1941
1942

9.9‘
4.7

1957
1950

4.3
6.3

1911
1912
1913

6,2
5.2
4,4

1927
1920
1929

4,1
4,4
3;2

1943
1944
1945

1.9
1.2
1,9

1959
1960
1961

5.5
5.6
6.7

1914

ε,0

1930

0.7

1946

3.9

I962

5.6

1915

9.7

1931

15.9

1947

3.6

I963

5.7

"Av δέν ἐρχόταν ὁ 1ος Παγκόσμιος Πόλεμος, ὴ αμε<
ρικανικὴ οἰκονομία θα γνώριζε μια σημαντικὴ οἰκονομικὴ
κρίση. Βέδαια, τὸ 1915 ἀρχιζε ἡ περίοδος τοῦ αὐτοκινήτου, ποὺ θ’ αντικαθιστοῦσε τὴν κατασκευὴ τῶν σιδηροδρό-

προδλήματα ὅπως ἡ κρίση τῶν πόλεων, ἡ

κινήτων πού παραχθηκαν τὸ 1914. τὸ 1929 παραχθηκαν
5.621.715 αὐτοκίνητα. Ἀλλά ἡ περίοδος τοῦ αὐτοκινήτου

ἀ·

πρόδλημα τῶν φυλετικῶν διακρίσεων καί τῶΨ μειονοτή
των, ενα ἐκπαιδευτικὸ σύστημα πιό δημοκρατικό, ἡ OUVEI‘

δητοποίηση ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν αμερικυῑνῶν ’Πολῑῗῶν
ὅτι καταναλώνουν σπαταλώντας, μέ καταστριεπτικὸ

(€010)

κα· ανισο) τρόπο, σέ δαρος ἄλλων ’λαῶν τῆς γῆς» Τῑῡυ
, ὸχι μόνο δέν μποροῡν να δοηθήσουν, ἀλλα τους Καῗαὸῑκύ{ow οτὴν ανεχεια, στῆν πολιτική ἀστάθεια,

’ἰὴν ἕλλὲῑψη

δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν και τὴ δικτατορία (σῒὸ ὅνθίιίίῖι
του ἀντι - κομμουνισμοῦ). Ἡ καπιταλιστικὴ oiKovoy-f-J
τῶν ΗΠΑ χαρακτηρίζεται πάντοτε ἀπ’ αὐτὸ 1100 λὲἓῑ ὁ
Γκαλμπραίηθ; «δημόσια φτώχεια μέσα στῆν ἰδιωτική Χλῑδὴ καὶ σπατάλη».
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(1)

μων σαν «ώθητὴς» τῆς ἀνάπτυξης. ”Εναντι 569.054 αὐτα

ΚΟῑνωνῑΚή

σφάλιση, ῆ προστασία τοῦ περιὸάλλοντος, ὴ μείωῦη Τῶν
είσοδὴματικῶν διαφορῶν καί ὴ κοινωνικὴ δικαιοσύνη. Τὸ

ι·“Η

τεραστισ

δισφορα

στίς

Περιοσοιες αηειλεῐ νσ

σκοτωσει τὸ Πνεύμσ τῆς ἰσότητος. ,ἑγρσφε τὸ 1791

ὸ F.0-

τωθριανδοε.

(2) ιιΔὲν εῖμσι κσὶ δέν ἠμουνσ Γιοτὲ ὑπὲρ Τῦῡ V151 K0-

δέν μπόρεσε ν’ ἀποτρέψει τὴν Κρίση τοῦ 1929, ποὺ αντί-

τσλήΕουμε

μ

ὲνσν

ὸτιοιοδήι-ιοτε τρὸηο στῆν κοινωνικὴ

κοί

Θετα ἀνάκοψε τὴν παραγωγὴ καὶ χρησιμοποίηση τῶν αὐ-

τοκινήτων,

πού

θα

γινὸταν σημαντικὸ ὠθητικὸ

με·ιά τὸν πόλεμο.

κίνῃτρο

I

T000 στα χρόνια τῆς εὐημερίας, ὅσο, ἀκόμα περισσότερο, στα χρόνια τῆς· κρίσης, ὑπῆρχε πάντοτε μια ὑπερδάλλουσα παραγωγικῆ ἰκανότητα στῆν ἀμερικανική οίκονομία, ὅπως μᾶς δείχνει ό πιό κάτω πίνακας
’3ης

O/O χρῆν.
lap. ιιιιν.

ετος

0/0 1131141.
ιιιο- um.

ἔτος

0/0 ιῗηυ.
no. καν.

.
ειυς

0/0 χρησ.
up. ιιιιν.

Πολιτικὴ ἰσότητα τῆς ασηρης κσί τῆς μσύρηρ φυλῆς» ἐλεγέ
ό A. Λίνκολν, n00 δολοφονήθηκε οτίς 14 “ΑΠριλίου 1865.
ἐπειδὴ «ἐλευθέρωσε- τοὺς μσύρους.
«ι”Οχι, δέν εῙμοι αμερικσνός. Εῑμσι ἐνσς 45Πὸ Τὸ 72
έκστομμὺρισ

μοὺρους, n00 εἰνσι θύμστσ τοῦ αμερῐκῦνῑῦμῡῡ.
’Ἐνσς απὸ τα 22 ὲκστομμὺρισ μσύρους, n00 εἰναι θὺμστσ τῆς

δημοκρστίσς, n00 δέν εινσι ι-ισρα μετομφιεσμένη ὺΠΟΚβΙῦίΟΒλέπω τὴν “Αμερικὴ μέ τα ματισ τού θιξιμστοςΙ Δέν ὅλὲΠω
κσνένιἹ

1920

94

I925

91

1930

66

1935

68

1921

65

1926

89

1931

53

1936

ΒΟ

1922

a:

1927

B3

1932

42

1937

a)

1923

94

1920

32

1933

52

χρη

60

1924

a4

1929

B3

1934

5a

1939

72

αμερικσνικὸ

ὀνειρο,

Βλέπω

ὲνσν

αμερικανικὸν

Ἀπὸ τοὺς δυὸ πιὸ πάνω πίνακες φαίνεται ὅτι τὸ μέσο

διέστρεψε

θέθοισ

νικημένοι

δέν

τελείως

έξοντώνοντσι

ἐτήσιο ποσοστὸ ἀνεργίας για τῆν περίοδο 1930 - 1939 ἦ-

στορικό...

ταν 18,2ο)ο καὶ τα ποσοστὸ τῆς ὑπερῶάλλουσας παραγωγικῆς ἱκανότητας ῆταν 63,4ο)ο, δηλαδὴ ὅτι τὸ 1)5 τῆς

nou ὲγινσν ανεξαρτητες τό

έργατικῆς δύναμης τῆς χώρας καὶ τὸ 1)4 περίπου τῆς πα-

ξῆς;

ραγωγικής της ἰκανότητας ῆταν χωρὶς ἀπασχόληση.

δσ;

Κα-

τα μια ἔρευνα τοῦ «NATIONAL ECONOMIC BUREAU»
τὸ 1932, οἰ ἀξίες εἶχαν μειωθεῖ κατα 830)o, ἡ παραγωγὴ

κατα 4Οο)ο, τα ῆμερομίσθια κάτα 600)ο, τα μερίσματα
κατα 57ο)ο, καί ὑπηρχαν δεκατρία έκατομμύρια ἅνεργοι.
Μᾶς εἶναι αδύνατο ν· ἀναλὺσουμε ἐδῶ τὴν πολιτικὴ τοῦ
NtW DEAL τοῦ Φρ. Ντ. Ροῦζίόελτ, πού προσπάθησε ἰα

δγαλει τὴ χώρα ἀπὸ τὴν κρίση (1.9), καί που συνοδεὺτηκε
ἀπὸ μια σημαντικὴ ἐκδημοκρατικοποίηση τῆς πολιτικῆς
ζωῆς τῶν ΗΠΑ. Ὁ 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος δέν έδγαλε μόνο τίς ΗΠΑ ἀπὸ τὴν κρίση, ἀλλα συνέτεινε στὸν ἐμπλουτιομό τους, καί στῆ στερέωση σὲ παγκόσμια κλίμακα

τῆς αὐτοκρατορίας τους.
Μετα τὸν 20 Παγκόσμιο Πόλεμο ὴ ἀμερικανική οἰκ-τ)νομία γνώρισε πολλές ὑφέσεις καὶ τὴν κρίση τοῦ ’1971 1975, μ’ ενα σημαντικὸ ποσοστὸ ἀνεργίας καί μὴ χρησιμο-

τὴν

εικὸνσ

μόνον

τῶν

φυσικό,

Ἰνδιάνων.

δῑὸῦύρονῐῦῑ

σέ 55,2 δισεκ. δολλ. τὸ 1963 κι αποτελώντας «τὸ πιό σημαντικὸ διεγερτικὸ σέ περίοδο εἰρήνης ἀπὸ τῆν ἐποχή τῆς
κατασκευης τῶν σιδηροδρόμων». Πέρα ὅμως ἀπο τὴν έπικίνδυνη ἐνίσχυση του «στρατιωτικο - (ὃιομηχανικοῦ συμπλεγματος» (κατα τὴν, ’ἐκφραση ,τοῦΠροέδρου “Αίζενχά-

Oi

i-

(4) Ἐκτας 0n0 Tic 13 Πολιτεῖες τῆς ανστολικῆς ἀκτῆς,
ΛουῑΖιανσ;

1783,

αγοραστηκε

ι-ιροσσρτήθηκε τὸ

1-810

τὸ

ὴ ἐπέκτσοη ἐγινε ὼς ἑ-

1803.

Kai 1813,

Δυτικῆ

Φλωρίι-

Ἀνστολικῆ Φλωρίδσι

αγοραοτηκε τό 1819, Μέῑν; Προσσρτήθηκε τό 1820, ΤέΕυςς
αηοστιαστηκε 0n0 τὸ Μεξικό Kai ι-ιρσσσρτήθηκε τὸ 1845,
”Ορεγκον; ι-ιροσσρτήθηκε τό 1846. Κολιφόρνισ. Κολοραν1o κλῐι.ι
τὸ

1848,

στιοσιταστηκσν ὑπὸ τὸ
Ἀλόσκσ;

Μεξικό

αγοραστηκε τό

κσί

1367I

ι-ιροσσρτήθηκσν
X06011:

npooup-

τήθηκε τὸ 1898.
(5) ΜΑΧ LERNER -AMER|CA AS CIVILIZATION, ED.
SIMON AND SCHUSTER, N. YORK- 1957.
(6) ’”Ας μᾶς ,έηιτρσηεῑ να ησρσηὲμψουμε στό αρθρο
μσς για τὴν «ἀμερικανική σὺτοκρστσρίσ- ’στὸν «Οἰκονομικό

Κάθε Σάββατο
κυκλοφορεῐ ἡ

(ὐπερόάλλουσας) παραγωγικῆς ἰκανότητας.
ποιοὺμενης
Ἀναμεσα 1947 καί 1963 οἰ στρατιωτικές δαπανες πενταπλασιαστηκαν, περνώντας ἀπὸ ]1,4 δισεκ. δολλ. τὸ '19-’1/
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:-

(pléh’nn ἐλεγέ ό μσῡρος ὴγέτης Μαλκολμ χ, not: δολοφονὴθηκε στἰς 21 Φεθρ. 1958.
(3) Ὀ κινημστογραφος, μὲ τα -κσουμηὸὺκσι- φίλμ,

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ HOPEIA
ὄργανο Σοσιαλιστικοῦ ἀγώνα καὶ προβληματισμοῦ

τὴν

αρθρο μσς για
κσί στό
Τσχυδρόμο»
No 54.
u'AVTi-w.
στό
κρίση κσί τίς ΗΠΑ

οἰκονομικὴ

(7) BA. 150.000 τῶν P. BARAN - P. SWEEZY «MOΕυNOPOLY CAPITAL- (ἐλλῆν. ἑκδοση στίς “Εκδόοεις
AMEOF
LIMITS
TENBERG), R. HEILBRONNER «THE
RICAN CAPITALISM»l J. K. GALBRAITH «AMERICAN
CAPITALISMD.

(8) Βλ. H. U. FAULKNER «HISTOIRE ECONOMIQUE
DES ETATS -’ UNIS D' AMERIQUE»,

2 τόμοι,

Γαλλική μεταφρσση,

P.U.F. 1958. CL. JULIEN -L'

EMPIRE AMERI-

CAIN», GRASSET 1968. Για τὸ 00000 οὐτὸ χρησιμοποιήCAIN», ORASSET 1968. F10 10 00000 0010 x0110100noi11-.
οσ κσι τό εξῆς αρθρσ; D, C, NORTH «ASPECTS OF ECONOMIC-1GROWTH. IN THE UNITED STATES, 1815 1860 στό διΘλίο Β. SUPPLE (ED) «THE EXPERIENCE
OF ECONOMIC GROWTH R. EASTERLIN GROWTH
OF THE AMERICAN ECONOMY» 010 6ι6λίο M. FALCUS
(ED) «READINGS IN THE HISTORY OF ECONOMIC
GROWTH

(OXFORD

UNIVERSITY

PRESS.

1968).

(9) Πσιρνω 0010 10 στοιχεῑσ 0n0 10 χρὴσιμο ῧιὸλιο
οτστιο-Πκῶν στοιχείων K01 ντοκουμέντων; .Ι. MAILLARD Y. LEQUIN «LE MONDE NORD - AMERICAIN», MASSON.
1975.

(10)

τῆν

Γισ

έργσσίσ τῶν

μσὺρων δουλων ὑπάρχει

κυρίως 10 Θιὸλίο τοῦ E. GENOVESE «L' ECONOMIE DE
l' ESCLAVAGE» γσλλ. μεταφρσση στὶς Ἐκδόοεις ΜΑΞΡῖ-ζ-

(11) Δέν εῑνσι τυχσῑο ότι oi ΗΠΑ Πσρεμὸσίνουν τό
1842 ςτόν “Πόλεμο τοῦ όΠίου» καί τό 1900 στὸν «πόλεμο
τῶν ΜΠόΕερς· με δόγμσ τους τὶς -ανοιχτὲς Πόρτες-.
(12) 1'10 τίς σίτίες κσί τίς κοινωνικο · οικονομικές έ,
ι-ιιπτιίκιεις τοῡ “Εμφυλίου Πολέμου - ποὺ δέν μποροῡμε να

τίς ὲΕετόσουμε έδῶ -— θλ. τό 30 Κεφαλσιο τοῡ 1ου Mépouc
τοῦΙ Βιθλίου τοῦ BARRINGTON MOORE JR «THE SOCIAL ORIGINS OF DICTATORSHIP AND DEMOCRACY».
n00 εχει ανσγγελθεῑ ὴ ἓκδοσὴ του στό έλληνικα.
(13) Σήμερα oi ΗΠΑ δισθέτουνε
336.000 χιλιόμετρσ σιδηροδρ. γρσμμές, 5.900.000 χιλιὸμετρσ αοφσλτ, δρόμους, ἐμπορικό στόλο 15 ἑκστομ, τόν·
νωνΙ κυκλοφοροῡν 110.000.000 σὺτοκίνητσ, μεταφέρονται

όεροπσρικα
(14)

010 Περιοδικῡ «TEMPS MODERNES»,

’

245

κστσνομὴ

δισεκστ. έπιθότεςίχιλιόμετρο.
σότῶν

τῶν

έπενδύσεων,

τα

κέρδη Ικλπ, θλ. τὸ αρθρο μσς στὸν «Οἰκονομικό Τσχ)μο- απ.
(15) Πολλοὶ τὸ θεωροῦν 0010 σαν ἑκδίκηοη τοῡ (ῆττημένου στὸν έμφύλιο Πόλεμο) Νότου. Δὲν εῑνσι τυχσῐο ότι
00v δημοκρστικὸς ὑποψῆφιος για τῆν προεδρίσ ἐπιδλήθηκε
ὲνσς ἅνθρωπος τοῡ

Νότου,

(16) “Ακόμο Kl ἐνσς θσυμσστῆς τῶν ΗΠΑ ὅπως ὁ R.
ARON τιτλοφορεῑ ὲνσ 6ι8λΙο του -LA REPUBLIQUE IMPERIALE» (‘H Αὐτοκρατορικῆ Δημοκρστίσ).
(17) Σελ. 615 τῆς γαλλικῆς ἑκδοσης.
(18) R. PARKER «THE MYTH. OF THE MIDDLE
CLASS-.

’ (19)
R0, 0 οἰκονομικός ρόλος τοῦ ρστσισμοὺ ανσλὺθηκε στό περιοδικό τῶν ΡιΖοσΠσοτῶν Οικονομολόγων στίς ΗΠΑ, κσί ὴ
”Εκθεοη τοῦ ΟΗΕ δημασιεύτηκε πρὶν απὸ όρκετα χρονισ

χρόνο

καθε
Για τῆν

Βλ.

τὸ

ειιειιιιο τοῦ

w. MANCHESTER‘uLA

SPLENDEUR ET LE REVE: L‘ AMERIQUE DE ROOSEVELT». r100 0 1ος Τόμος απὸ 621 σελίδες μόλις κυκλοφο-

ρησε στα γσλλικα, ἐκδ, R. LAFFONTI. 19176.

ΠΟΛ ΥΤΙΜΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ
35 τοῦ «ANTI»
Συγκεντρωμένα σέ τρεῖς καλαίσθητους τόμους τὰ τεύχη 1 ἕως καὶ

Γ’ ΤΟΜΟΣ

A' ΤΟΜΟΣ

Β’ ΤΟΜΟΣ
01’ έξόιμηνο ’75
Δρχ. 300

6' ἑξάμηνο ’74

Δρχ. 200

6' έξάμηνο ’75
Δρχ. 300

Θὰ δρεῖτεῑι·
Ο Χρονικα τῆς πολιτικήτ ζωῆς
. . ΙΟ 2.51011101011de -στὰ "pom/10070 τῆς Ἀρι-

ιστερᾶς

‘

Ο μῶέτες για τὴν “Ιστορία μσς
O ἀναλύσεις για τοὺς μηχανισμούς ποὺ ἐλέγχουν τῆν πολιτική καὶ κοινωνικὴ ζωὴ
O αρθρα για τὴν πνευματικὴ ζωή
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φελλερ, πού περιλαμὸάνει όρυχεῖα, ἐπιχειρήσεις «δημοσίας ὠφελείας» ὅπως
φωταερίου, ἠλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιῶν,
σιδηροδρόμους,
ἀερογραμμὲς,
άλυσίδες ξενοδόχείων καί μιά ποικιλία

OI ΡΟΚΦΕΑΛΕΡ

ἄλλων ἐπιχειρήσεων τῶν ὁποίων οί πω-

λήσεις κάθε χρόνο ξεπερνοῦν τό ἕνα δισεκατομμύρισ δολλάρια.
T0 κυρίαρχο στοιχεῖα ὅμως πού δίνει
o’ αὐτή τήν αύτοκρατορία τοῦ μυθικοῦ
πλούτου τή στερεὴ 6άοη της, εἶναι τό
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. Τό «συγκρότημα πετρελαίου» τῶν Ροκφὲλλερ περιλαμὸάνει τίς

σε’ ὁημόσιες σχ

εις. Δι’νει μιά ὁεκάρα 0’ ἕνα παιὸάκι.

περίφημες «Ἑπτά Ἀδελφες», πού εἶναι
ἡ Exxon, ἡ Standard Oil, ἡ Texaco, ἡ
Mobil, ἡ ΒΡ, ἡ Royal Dutch Shell καί ἡ
Gulf Oil.
ΘΑ πρέπει ὂὲὂαια ὅλα τοῦτα ἀπό κάπου νά ξεκίνησαν. Γιατί όχι ἀπό τόν
προ-προπάππο τοῦ Νελσονα, τόν Γουῐλλιαμ ”Αόερυ Ροκφελλερ, γνωστότερο ὡς
«”Αγριος Μπίλ». “Ὀπως oi ὑπόλοιποι
Ἀμερικανοί, ἓτσι καί 0 «“ΑγριοςΜπίλ»7
ῆταν ἀκόμα ἕνας Ἀργοναύτης, μετανάὲ
στης με ρίζες στή Γαλλία καί τή Γερμανια.
Ο ΤΖΩΝ ΝΤ. ΡΟΚΦΕΛΛΕΡ, ὁ πρεσὸύτερος γιός τοῦ «”Αγριου Μπίλ», εἶναι
αὐτός πού ἀρχίζει νά τρεχει πίσω ἀπό τή
μυρωδιά τῶν δολλαρίων... Ἀνάμεσα στίς
διάφορες μπίζνες του, ἱδρύει στό Κλήὸελαντ καί τή Standard Oil, πού ἔχει τό μονοπώλιο γιά τίς ἓρευνες καί τήν ἐκμεταλλευση τοῦ πετρελαίου. Τά κερδη του εἶναι τεράστια καί ἀνάμεσά τους 0 τίτλος
«The Big Mun». Ὀ Ἰζων Ντ. 0 νειίιτερσς
νιώθει κάπως άσχημα ὅταν τόν ἀποκα-

Ὁ πσππούς Ροκφε

λοῡν «The Son Of the Big Man» καί θε-

λει νά ἀποδείξει ὅτι εἶναι ἐξ ἴσου ἱκανός
με τόν πατέρα του. "E101 ζητᾶ καί παίρνει τή διαχείριση τῶν ὀρυχείων καυσίμων καί σιδήρου στό Κολοράντο. ”Οντας
ὅμως ἄπειρος στή «σκληρότητα τῆς διοίκησης ἐπιχειρήσεων», διευθύνει με κάποιο οτύλ αὐτονομίας. Γιά τούς ἐργάτες
ὅμως 0 Τζών Ντ. ὁ νεώτερος ἐξακολου-

Καί ἡ ἱστορία Τῆς Πάλης

θοῡσε νά παραμένει «0 γιός τοῦ Μεγά-λου “Αφεντ ικοῦ».

τῶν τάξεων στίς Η.Π.Α

Καί χίλιοι Ἕλληνες
ΣΤΑ ὲργοοτάσια τοῦ Κολοράντο, δού-

τοῦ Nick Matsoukas
KAI ΣΗΜΕΡΑ δεδαια ἀλλά καί στά
χρόνια πού θά ’ρθουν δεν ὑπάρχει ἀμφιδολία ὅτι στό ἐρώτημα τί θα κάνουν στήν
καθημερινή ζωή τους οἱ κάτοικοι τόσο
τῆς πολιτείας 000 καί τῆς πόλης τῆς
Νὲας Υόρκης ἡ άπάντηση εἰναι ; Θά

ὑμνοῠν καί θά δοξολογοῦν τούς Ροκφὲλλερ.
O ΝΙΞΛΣΩΝ ΡΟΚΦΕΛΛΕΡ, τὲσσερις

φορὲς κυ6ερνήτης τῆς Νεας Ὑόρκης, εγκατὲλειψε τό ἀξίωμά του κληρονομώντας
οτήν πολιτεία του τό ψηλότερο φορολογητεο είσόδημα o’ ὅλη τή χώρα7 15%
ψηλότεροάπό κάθε ἄλλης πολιτείας, καλυμμενο α’ ἕνα λαδύρινθο φορολογικων
επιόαρύνσεων πού εἶναι άδύνατο στόν
44

κόσμο νά τό ἀντιληφθεῖ. Ὁ Νὲλσων
ἔκανε μιά καλή δουλειά y10 τόν ἑαυτό
του...
O ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ Νταίηὸιντ, πρόεδρος τῆς Chase Manhattan Bank, καί

μιᾶς άλυσίδας ἄλλων τριῶν «θυγατρικῶν» τραπεζῶν (City National, Chemical
καί Chicago's First National Bank) εἶναι
ὁ «Μεγάλος Βεζὺρης» μιᾶς κολοσσιαίας

αὐτοκρατορίας διακοσίων - ὅσα καί τά
χρόνια τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀνεξαρτησίας
_— δισεκατομμυρίων δολλαρίων. T0 νά γί-

νει πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, θά ἦταν ἕνας
«111-1061600009 γιά τόν Νταίηόἰντ. Πίσω
ἀπ’ αὐτή τήν τραπεζική ἁλυσίδα ὑπάρχει
τό οἰκονομικό «συγκρότημα» τῶν Ροκ-

λευαν

9000

ἐργάτες,

κυρίως Σλάδοι,

κάτω ἀπό συνθῆκες πού ἠταν κάτι
περισσότερο ἀπό κακες. Ανάμεσά τους
καί χίλιοι περίπου Ἕλληνες, οἱ περισσότεροι ἀπό τήν Κρήτη. “Ὀλοι αὐτοί οἱ ξενοι ἀποτελοῦσαν μιά «πρώτης τάξεως»
φθηνή ἐργατική δύναμη. cH ἑταιρία νοίκιαζε o’ αὐτούς ἅθλιες κατοικίες ἐπιφυλάσσοντας γιά τήν ἴδια τό δικαίωμα τῆς
ἕξωσης μὲσα σε τρεῖς μερες. Τό σύστημα
ἧταν σχεδόν τελειο. Οἱ ἐργάτες ἠταν
ἀναγκαομιὲνοι νά ψωνίζουν ἀπό τά
καταστήματα τῆς ἑταιρίας προϊόντα
ἅθλιας ποιότητας σε πολύ ψηλες τιμές

ἑξανεμίζονταςετσι τό χαμηλό τους ἡμερομίοθιο πού κερδιζαν με πολλὲς ὡρι-ς
ἐργασίας. Ζοῡσαν σε περιφραγμενους
«καταυλισμούς» πού φυλάγονταν ἀπό

ἰσχυρές φρουρές, ἐνῶ οἱ ἀνεπιθύμητοι,
συνδικαλιστές καί δημοσιογράφοι, κρατιόνταν μακριά. Ὑπήραν ἀκόμα στούς
«καταυλισμσύς» οἱ «χαφιέδες» τῆς ἑταιρίας. Γιά ὅποιον δυσανασχετοῦσε μέ τίς
συνθῆκες ἐργασίας ἤ ἀνῆκε σέ κάποιο

συνδικάτο, ἡ τιμωρία ἧταν ἡ άμεση ἀπόλυση. Πολύ ἀργότερα ἐφαρμόστηκαν καί
στή χιτλερική Γερμανία τά «στρατόπεδα
.
ἐργασίας».,.
ΕΝΑΣ Κρητικός, ἐργάτης, 0 Λούης
Τίκας, τόλμησε καί «πῆγε κόντρα» στούς
Ροκφέλλερ τοῦ ὡραίου ἐκείνου καιροῦ
καί «τούς χάλασε τή δουλεία». Σέ μιά
ἀπεργία τῶν ἐργατῶν τοῦ Κολοράντο μέ
αἴτημα τή σύνδεσή τους μέ τούς Ἑνωμένσυς Ἐργάτες τῶν Μεταλλείων τῆς
Ἀμερικῆς, 0 Τίκας ἐκλέγεται ἀρχηγός,
καθώς οἱ συνάδελφοί του τόν ἀγαποῦσαν καί τόν θαύμαζαν γιά τήν παλληκαριά του, φωνάζοντάς τον «Λεοντόκαρδο». Διαὸλέποντας «κάποιο κίνδυνσ» ἡ
διεύθυνση τῶν όρυχείων προσπαθησε νά
τόν ἐξαγοράσει. Τόν κάλεσεν σέ μιά μυστική

ούσκεψη

καί

τοῦ

πρόσφεραν

10.000 δολλάρια γιά νά ἐγκαταλείψει τά
ὀρυχεῐα καί νά ξεχάσει τήν ἀπεργία, ‘O
Τίκας ἐπιφυλάχθηκε ν’ ἀπαντήσει τήν
ἑπομένη. Βγαίνοντας ἐξω ἀπό τά γραφεῖα, μάζεψε τούς συναδέλφους του καί
ἀνεὸαίνοντας πάνω 0’ ἕνα κασόνι τούς

ρώτησεῑ «Ἐσεῖς τί Θέλετε νά κάνω;»

«Κάνε ὅ,τι νομίζεις έσύ σωστό» ἦταν ἡ
ἀπάντηση. «Θά μείνω ὥσπου v0‘v1m'1σουμε, ἑνότητα πάνω ἀπ’ ὅλα» εἶπε ὁ Τίκας, Τήν άλλη μέρα έπεφτε νεκρός μέ μιά

σφαίρα στήν πλάτη. Δέν ἧταν 656010 0
μόνος. Καί ἄλλοι ἐργάτες -.«κίνδυνοι»

γιά τήν ἑταιρία σκοτώθηκαν μέ τήν πρόφαση ὅτι εἶχαν πυροὸολήσει τούς φρουρούς.
ΣΤΙΣ 29 Ὀκτώόρη 1914, ὁ Κυὸερνήτης τῆς Πολιτείας τοῦ Κολοράντο. στέλνει στρατό οτόί ὀρυχεῐα γιά νά «διατηρήσει τήν τάξη». στήν πραγματικότητα
ὅμως γιά νά «καθορίσει» μερικούς
ἀκόμη ἀπ’ αὐτούς «τούς ὅρωμερούς ξένους» πού ἀντί νά δουλεύουν σκληρά γιά
νά ὂγάλουν τό μεροκάματό τους, έκαναν
ἀπεργίες γιά ν’ ἀποκτήσουν «ἀνέσεις»...
Ἠ Ἐργατική “Ομοσπονδία τοῦ Κολοράντο ὅμως παρεμόαίνει καί ζητᾶ ἀπό τό
Καγκρέσσο νά γίνουν ἀνακρίσεις. Ὁ
Τζών Ντ. Ροκφέλλερ, 0 νεώτερος, καταθέτσντας ἀνεπίσημα σέ μιά ἀνακριτική
ἐπιτροπή, ύπόσχεται ὅτι θά συζητήσει τό
θέμα μέ τά στελέχη τῆς ἑταιρίας του καί

εἶναι σίγουρος ὅτι «θά πράξουν ὅ,τι εἶναι δυνατό καί σωστό, γιατί αὐτό εἶναι
τό καθῆκον τούς», Γιά τά χαμηλά ἡμερομίσθια ἡ διεύθυνση τῆς ἑταιρίας εἶχε μιά
περίεργη λογικήῑ νΑν οἱ ἐργάτες ἐπαιρναν περισσότερα, θά τά ξόδευαν στό
ούῐσκυ, τόν καπνό, τά χαρτιά καί στίς

«μπογιατισμένες κυρίες»...
ΣΤΙΣ 20 Ἀπρίλη 1914, ένοις στρατιωτης πυροὸολεῖ -ἓναν ἀπεργό ἤ μπορεῖ νά
ἠταν καί τό “ἀνάποδο. Πάντως ἡ «μάχη
πού ἄναψε» ἔξω ἀπό τόν ’καταυλισμό
ἦταν ἄγρια καί ἁπλῶθηκε σέ μιά περιοχή
300 μιλίων. Πεντακόσιοι περίπου μεταλλωρύχοι ἀντιμέτωποι μέ 200 στρατιῶτες
ὡπλισμένους μέ αὐτόματα πού ἐξουδετέρωναν τήν ἀριθμητική ὑπεροχή τῶν ἐργατῶν. Οἱ σφαῖρες γάζωναν τίς σκηνές
καί 0 καταυλισμός πῆρε φωτιά. Τριάντα

τρεῖς ἐργάτες σκοτωνονται. Ἡ «μάχη τοῦ
Ludlow» κράτησε 14 ὠρες. Ἡ ἐφημερίδα
«Denver Express», 010 μή ἐργατική ἐφημερίδα πού ὑποστήριζε τούς ἐργάτες.
ἔγραψε τά ἑξῆς γιά τή «σφαγή τοῦ
Ludlow». «Ἡ Μάγα καί τά παιδιά θυσιάστηκαν στό σταυρό τῆς ἀνθριί)πινης
ἐλευθερίας. Γιά τή θυσία τους εἶναι
ὑπεύθυνη ἡ διεύθυνση τῶν ὀρυχείων πού
πλήρωσε “πιοτολάδες” ντυμένους μέ
στρατιωτικές φόρμες. Ἡ “σφαγή” θά
περάσει στήν ἱστορία ὡς “θυσία“” στό
ὅωμὸ τοῦ μεγάλου θεοῦ τῶν Ροκφέλλερ;

τῆς Ἀπληστίας>>. Οἱ μεταλλωρύχοι σταμάτησαν τήν άπεργία τους τό Δεκέμῧρη
τοῦ 1914.

O ΤΖΩΝ Ντ. Ροκφέλλερ, ὁ νεώτερος,
συμὸουλεύθηκε τόν πιό ἀκριὸοπληρωμένο «πράκτορα δημοσίων σχέσεων» καί
τοῦ ζήτησε νά ὅρεῐ μιά «καλήῑδέα» ὥστε
νόι μετριάσει τό οτίγμα τῆς «σφαγῆς».

Αὐτός εἶχε τή «λαμπρή ἰδέα» νά δοθεῖ
ἕνα ἀσημένιο δέκατο τοῦ δολλαρίου σ”
ὅλους ὅσους εἶχαν προσφέρει ύπηρεσίες
στόν Τζών Ροκφέλλερ τόν πρεσὸύτερο.
Αύτή ἡ χειρονομία έδωσε τήν ἐντύπωση

στόν κόσμο ὅτι ὁ Ροκφέλλερ εἶχε κάμει
πολλά λεφτά ἀλλά ἐξακολουθοῦσε νά
θυμᾶται ὅτι ἦταν τσιγκούνης καί δέν
σκόρπιζε τά λεφτά του ὅπως ἓνας μεθυσμένος τρελός. 'O «πράκτορας δημοσίων
σχέσεων» ’έπιασε τά λεφτά του καί ἐ’κανε
ἐκεῖνο γιά τό ὁποῖο ἦταν ἱκανός. Μοιάζει 6560101 νά εἶναι ὀιστεῖο, ὅμως ὅχι

τόσο διασκεδαστικό ὅσο τραγική ἦταν ἡ
σφαγή...

ΕκΔοΣιΞιΣ κΑΣτΑΝιΩτΗ
Ζωοδόχσυ Π ηγῆς 3 = TnA.603.234
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τοῦ Γιώργου Κουκουλέ

ἽΞνοις Ἕλληνας

ἐργάτης
περιγράφει

τήν Ἀμερικήι
Τοῦ 1930
τή δασική κοινωνική ἁρμονία καί τίς ψυχολογικές, ὅχι ταξικές,
ἀνησυχίες τῶν ἀτόμων. Κοντολογῆς, ὅλοι προσπαθοῦσαν νά
τονίσουν τά στοιχεῖα πού συνένωναν τούς Ἀμερικάνους κι ὅχι
αὐτά πού τούς χωριζαν. Αὑτές οἱ ἀπόψεις, καθαρά ἰδεολογικές, ἐκφρὰοτηκαν συοτηματικά στίς δῆθεν ἐπιστημονικές θεωρίες τῆς «ὃασικῆς συμφωνίας» (consensus) 1101 τοῦ «πλουραλισμοῦ»(1), οἱ ὁποῐες, ὅπως ἀποδείχτηκε ἀργότερα, δέν ῆταν
τίποτ’ ἀλλο παρά θεωρητική ἀπολογία τοῦ ὑπάρχοντος κοινωὉ ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΣ’τῶν διακοσίων χρόνων τῆς Ἀμερικάνικης
νικοῦ συστήματος ουνδυασμένη μέ μιά έλιτίστικη ἀντίληψη τῆς
Δημοκρατίας, ἧταν μιά ἐπιχείρηοη μέ συγκεκριμένο στόχο; τήν
κοινωνίας. Οἱ ψευτοθεωρίες αύτές ἀπό τό 1960 111 ὕστερα ἀρἀναδίωοη τῆς ἀμερικανικης μυθολογίας, 60010. κλονισμένης
χισαν νά γίνονται ἀντικείμενο ἐντονης κριτικῆς. Τό φοιτητικό
ἀπό τά ἀλλεπάλληλα χτυπήματα πού δέχτηκε τά τελευταῖα
κίνημα, ὁ πόλεμος τοῦ Βιετνάμ, οἱ ἐξέγερση τῶν μαύρων, ἡ
χρόνια τόσο στό ἐσωτερικό ὅσο καί στό ἐξωτερικό μέτωπο. Τό
’ἀνακάλυψη τῆς ἀλλης (φτωχῆς) Ἀμερικῆς κ.λπ. ἐδρασαν σάν
marketing ἀνατέθηκε στήν American Revolution Bicentennial
καταλυτικές δυνάμεις. “Ὀλο τό παλιό ἐποικοδόμημα ἀρχισε νά
Commission 1101 στούς ἀνά τόν κόσμο ὑπαλλήλους της, ἐνῶ οἱ
δέχεται τά χτυπήματα τῆς νέας γενιᾶς, πού κατάφερε νά δείξει,
διαφωνοῦντες, μέσω τῆς People Bicentennial Commission 1101
μ’ ἐντεχνο ἄλλωστε τρόπο, ὅτι ἡ ’γΑμερική δέν εἴνα 1 ἡ
τῶν ἐρασιτεχνῶν ἱστορικῶν της, έδωσαν μιά ἐντελῶς διαφορεγῆ τῆς ἐπαγγελίας τοῦ λεγόμενου δυτικοῦ πο-Ὶ
τική κατεύθυνση στό γιορτασμό, μέ τήν προσπάθεια τῆς. δημιλιτ ι0μoῦ .
.
ουργίας μιᾶς εὐεργετικής σχέσης μέ τό παρελθόν. Τόνισε δηΣ’ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ἐφοδο ἐνάντια στήν έπίσημη ἱστοριλαδή ἡ ἐπιτροπή τά σημεῖα ἐκεῖνα πού ἡ έπίσημη ἀμερικανικη
ογραφία, ἐξαιρετικῆς σημασίας ὑπῆρξε ἡ συμὸολή τῶν νέων
ἰοτοριογραφία, κυρίως ἀπό τό δεύτερο παγκόσμια πόλεμο 111
ἱστορικῶν πού ἀοχολήθηκαν μέ τό ἀμερικανικο ἐργατικό κίνηὕστερα, ἀγνόησε συοτηματικά. Ἡ δημιουργία ὅμως καί λειτουργία τῆς παραπάνω ἐπιτροπῆς εἶναι ἡ κατάληξη μιᾶς σχε- μα. Oi μελετητές, αὐτοί πού χρησιμοποίησαν σάν μέθοδο ἐρευτικά πρόσφατης ἐξέλιξης πού παρατηρεῖται στό χῶρο τῆς σύγ- νας εἴτε τή Θεσμική ἀνάλυση εἴτε τήν ἱστορία τοῦ ἐργαζόμεναι)
χρονης ἀμερικανικης ἱστοριογραφίας. Ἐδῶ, καί μέσα 0101 λαοῦ πέρα 111 ἐξω ἀπό τούς θεσμούς (πολιτικά κόμματα, συνδιπλαίσια αὐτοῦ τοῦ σημειώματος, θά ’θελα νά ἐπισημάνω τό γε- κάτα), κατάληξαν στό συμπέρασμα, ἐκ διαμέτρου ἀντίθετο ἀπ’
γονός ὅτι ὕστερα ἀπό ὁλόκληρες δεκαετίες οἱ Ἀμερικάνοι αὑτό τῶν ἱστορικῶν τῆς «δασικῆς συμφωνίας», ὅτι στό χῶρο
ἱστορικοί ἀρχίζουν ν’ ἀνακαλύπτουν ξανά κατηγορίες ὅπως τῆς ἀγορᾶς οἱ σχέσεις 0v00500 στούς ἐργοδότες καί τούς έργαζόμενους χαρακτηρίζονται ἀπό 0 υ ν ε χ ε 1 ς κ α ί 61015 ς
λ.χ. ἀφανισμός πληθυσμοῦ(ῶν), καταπίεση, ἐκμεταλλευση, καπιταλισμός, ταξικές συγκρούσεις κλπ. “Ὀλες αύτές οἱ κατηγο- 0 υ γ κ ρ ο ύ σ ε ι ς,πράγμα πού σημαίνει ὅτιοὶ Ἀμερικανσί ἐργαρίες, πού ἡ παλιά γενιά τῶν φιλελευθέρων ἱστορικῶν γνωριξε ζόμενοιάντίθετα μάύτά πού ’χουμε μάθει κι ἀντίθετα μ’ αὐτά
καί χρησιμοποιοὺσε, ἐξαφανίστηκαν τελείως ἀπό τήν 00591110.- πού διακηρύσσουν οἱ συνδικαλιστικές τους γραφειοκρατίες,
νικη ἱστοριογραφία τῶν ἐτῶν 1950. Τότε, καί μέσα στό κλίμα έχουν 60010 ριζωμένο μέσα τους τό αἴσθημά τῆς ἐξέγερσης καί
τοῦ ψυχροῦ πολέμου καί τῆς Μακαρθίκῆς ὑποταγῆς, οἱ ἀντι- τῆς μαχητικότητας (2). T0 ζήτημα 656010 τοῦ ποῦ καί πῶς
προσωπευτικοί ἱστορικοί τῆς ἐποχῆς (L.Hartz, R. Hofstadter, καταλήγει αὐτή ἡ μαχητικότητα, παραμένει πάντα ἀνοιχτό.
S. Hays, D. Potter, D. Boorstein κλπ.) - οἱ ἀλλοι δέν μποροῦ-.
ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ, τήν ἀγνωστη, μᾶς τήν περιγράφει
σαν νά μιλήσουν - κατάφεραν νά δώσουν μιάν ἁρμονική εἰ- τ’ό γράμμα -πσύ ἀναδημοσιεύουμε. Πρωτοὸημοσιεύτηκε στή
κόνα τῆς ἀμερικάνικης κοινωνίας, πού τάχα δέν γνώριζε ταξι«Σοσιαλίστική Ζωή» (Χρόνος ὅζ Ἰανουάριος 1930, Ἀρ. 6),
κούς ἀνταγωνισμούς. “Ὀλη ἡ ἱστοριογραφία τῆς ἐποχῆς παρου- πού’ ἦταν μηνιαῐο όργανο τῆς Ἑνώσεως Σοσιαλι.στικιῖ)ν Σπουσίαζε σάν κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς ἀμερικανικης κοινωνίας, δῶν τμῆμα τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Ἐργατικοῦ Κόμματος Ἑλλάδος
4 Ἰουλίου 1776.· Διακήρυξη τῆς ἈνεξαρτησίαςΞΑὐτοὸιάθεση τῶν Λαῶν.
199 χρόνια ἀργότερα,·
«Δέν θά μπορέσουμε νά παραμείνουμε ἀὸιάφοροι ἄν πρόκειται νά ἔρθουν στήν ἐξουσία οἱ κομμουνιοτές» (ὁήλωση τοῦ
Ἀμερικανοῦ πρεσόευτῆ στή Ρώμη, J. Volpe, Σεπτέμόρης 1975).
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(Ν. Γιαννιός). Τό ἐνδιαφέρον τοῦ γράμματος, όρίσκεται, κατά
τή γνώμη μου, στό γεγονός ὅτι ἑνας Ἕλληνας σοσιαλιστής ἐργάτης μᾶς περιγράφει μέσα σέ λίγες γραμμές καί μ’ ἰδιαίτερη
ἀκρίδεια τή ζωή στ’ ἀμερικάνικα ἐργοστάσια οτά 1930. Ἀπ’ τό
πυκνό αὑτό γράμμα, ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ κριτική τοῦ -Ταιυλορισμοῦ-Φορντισμοῦ, πού· τήν ἴδια περίοδο
ἀποτελεῖ ἀντ ικείμενο ἐρευνας τῆς νέας σχολῆς τῶν «Ἀνθρώπινων Σχέσεων» (E.Mayo) καί πού ἀργότερα ἐγινε ἀντικείμενα
κινηματσγραφικῆς κριτικῆς μέ τό θαυμάσια φίλμ τοῦ Τσ. Τσάπλιν «Μοντέρνοι Καιροί» (1935), ἐνῶ σήμερα τό ἰ’διο φαινόμενο όρίσκεται στό ἐπίκεντρο τῆς ἐρευνας τῆς διομηχανικῆς
κοινωνιολογίας. Στή συνέχεια, οἱ πληροφορίες πού δίνει σχετικά μέ τήν κατασκόπεία μέσα στά ἐργοστάσια εἶναι ὅχι μόνο
ἀκριὸεῖς (3) γιά τήν ἐποχή τους ἀλλά κι ἰδιαίτερα ἐπίκαιρες

Στην άγαπημένη «Σοσιαλιστικη Ζωη» τοῦ μηνός Νοεμ6ρίου
διάθασσ με πολύ ὲνδιαφέρο, ἕνα άρθρο τοῦ σ. Πλεχανόφσκη
γιά την ἀμερικανική κρίση. Συμφωνιῑ) μέ τίς γνῶμες τοῦ σοφοῦ
συντρόφου γιατί η κρίση προῆλθε, ὅπως λέμε κ’ ἐμεῑς ἐδιῑ), άπό
την ύπερπσρσγωγη καί την πλεονεξία τῶν μεγάλων τράοτ. Δέν
συμφωνοῡμε μαζί του ὅμως στό σημείο ὅπου γράφει ὅτι «oi μισΘοί τῶν “Αμερικσνών ἐργατῶν εἶχαν φθάσει στό άνώτατο ἐφικτό (Sp/o». Πολύς κόσμος ἔχει ξεγελαστῆ μέ την ἐσφαλμένη αὐτη
πληροφορίοι πώς οἱ ἐργάτες οτην Ἀμερική πληρώνουνται γερά.
Ἐργάζομοιι ἁκριθώς σε’ μιά άπό τίς φάμπρικες αύτοκινήτων
Φόρντ που ὅλες τους μαζί ἔχουν 120.000 ἐργάτες. "Av Θέλετε νά
ξέρετε πῶς δουλεύουμε,άκοῡοτε; Μέ τό σύστημα ἐργασίας πού
άκολουθοῡμε ἐγώ καρφώνω ὅλην την ημέρα καρφιά α’ ἕνα κομ-

σήμερα. ”Αλλωστε, αύτή ἡ πρακτική δέν εἶναι τῆς ἀποκλειστι-

μάπ ξύλο, ἀλλος 6ιδώνει δυο 6ίδες, πάντα τίς ίδιες, κι ἀλλος

κῆς ἀρμοδιότητας τῆς ἀμερικάνικης ἐργοδοσίας, παρατηρεῖται
σέ παγκόσμια κλίμακα, ἐξ αἰτίας τῆς ἀναζωογόνησης τῆς ἐργατικῆς μαχητικότητας καί τῶν μορφῶν πάλης μέ τίς όποῑες ἐκφράζεται ἡ μαχητικότητα αύτή (καταλήψεις ἐργοστασίων,
γραφείων, σαμποτάξ, παράνομες κατακρατήσεις διευθυντικῶν
στελεχῶν κλπ.), ἡ διείσδυση οτόι ἐργοστάσια, γραφεῖα κλπ.,
τέτοιων ὑποκειμένων -— πού εἶναι κυρίως παλαιοί στρατιωτικοί
- καί τόι ὁποῖα οἱ ἐργοδότες παρουσιάζουν σάν «ἁρμόδιους»
(4) γιά τήν προστασία τῶν «ἀγαθῶν» (εἰς).Αύτόι κι ἀλλα πολλά
τό γράμμα τοῦτο, πού εἶναι, κατά τή γνώμη μου, ἕνα όλόκληρο
6ι6λίο ἱστορίας μέ συγγραφέα έναν Ἕλληνα σοσιαλιστή ἐργάτη
τοῦ 1930.
ΣΗΜΕΡΑ τά πράγματα δέν ἀλλαξαν καί πολύς οἱ Ἀμερικανοί ἐργάτες χάνουν σιγά σιγά τό προνόμιο τῶν πιό καλοπληρωμένων ἐργατῶν τοῦ κόσμου (5)- 25.900.000 “Αμερικανοί
πολίτες εἶναι φτωχοί (6), ένῶ οἱ ἀνεργοι ξεπερνοῦν τά 10 ἐκατομμυρια.
ΣΤΙΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1976 οἱ ἐργάτες τῶν ἐργοστασίων Φόρντ κήρυξαν ἀπεργία. Αἰτήματα; μείωση τοῦ χρόνου
ἐργασίας, αὑξηση τῶν μισθῶν, κινητή κλίμακα μισθῶν.
Στίς 12 Ὀχτωόρίου 1976 ἡ ἀπεργία ἐληξε μετά τήν ἱκανοποίηση τῶν περισσοτέρων αἰτημάτων, τό ουνδικάτο ὅμως (United Auto—Workers) δέχτηκε τή ρήτρα τῆς ἀπόλυτης ἐλευθερίας
οτήν όργάνωση τῆς ἐργασίας ἀπό τήν ἑταιρία.
(I) Ὁ πλουραλισμός στηρίζεται σε’ μιά ι’ὁεολογία σύμφωνα μέ τήν ὁποία τό
κοινωνικό σύστημα συντίθεται ἀπό ἕνα σύνολο κοινωνικῶν ὁμάὸων (τό ὁιανόημα τάξις ἀποκλείεται) πού μοιράζονται τήν ἐξουσία καί πού ὁιατηροῦν
μιά κάποια ἰσορροπία. '0 ἐξαίρετος Ἀμερικανός πολιτειολόγος M.Rog'i'n.
γράφει ὅτι πλουραλιαμός ὁέν εἶναι ἐπιστημονική θεωρία, ἀλλά τό new look
τῆς πολιτικῆς θεωρίας τοῦ ουντηρητισμοῦ ὄλ. Μ. Rogin, The Intellectuals and
McCarthy. Cambridge, 1967.
.
(2)Μερικα’ ἀπό τά πιό ἐνὸιαφέροντα ὄιὸλία αὐτῆς τῆς τάσης εἶναι τά
παρακάτω; S. Aronowitz, False Promises, N.Y. I974. J. Brecher, Strike: The
True History of Mass Insurgent in America from 1877 to the Present. San

Francisco I972. M. Dubofsky, We Shall Be All, A History of the Industrial.
Workers of the World, Chicago 1968.
(3)Γιά τήν ἀναφερόμενη περίοὸο κι ἀργότερα, οί ἐκθέσεις μιᾶς ἐπιτροπῆς
τῆς Γερουσίας ὑπό τήν προεὸρία τοῦ γερουσιαοτῆ R. La Folette Jr., ὄχι μόνο
ἀποδεικνύουν τά λεγόμενα τοῦ ἐπιστολογράφου ἀλλά κι ὑπερθεματίζουν, Βλ.
U.S. Senate Committee on Education and Labor, Violation of Free Speech
and the Rights ofLabor. 75th Congress 2hd Session. I938, Senate Report 46,
Part 3 καί U.S. Senate Committee on Education and Labor, Oppressive La—
bor Practices Act. 76th Congress. lst Session, [939, Hearings. pp.
Για’ τό φαινόμενα τῆς κατασκοπείας καί τό «σπάσιμο» τῶν συνδικάτων στό
πρόσφατο παρελθόν ὄλ.. Interim Report of the Senate Committee on Improper
Activities in the Labor or Management Field (I958). χἩ ἐπιτροπῆ αὐτή εἶναι
γνωοτή μέ τ’ ὄνομα τοῦ προέὸρου της J. McChellan (Committee). Πολλά ἀπό
τά στοιχεῖα πού μάζεψε ἡ παραπάνω ἐπιτροπή ὅρίσκονται στό ὅιὸλίο τοῦ R.
Kennedy. Enemy Within. N. Y. 1960. Ὁ συγγραφέας, μέλος τῆς ἐπιτροπῆς,
τονίζει κυρίως τίς περιπτώσεις ὁιαφθορᾱς τῶν ἐργατικῶν ο-υνὸικάτων, ἐνῶ ἡ
ὁιαλυτική ὁράση τῶν ἐργοὸοτῶν ἐξετάζεται μᾶλλον παρεμπιπτόντως. Τό
πρᾶγμα ὅέὸαια ὁέν εἶναι τυχαῐο, ἀφοῦ σκοπός τῆς ἐπιτροπῆς ἧταν νά προετοιμάοει τήν κοινή γνώμη γιά ἕνα μελλοντικό περιορισμό τῶν συνὸικαλιστικῶν δικαιωμάτων, πράγμα πού ἕγινε τό I959.
(4) Ἡ πρακτική αὐτή ὁέν εἶναι ἅγνωστη στήν Ἑλλάδα, Βλ. τή
Διαμαρτυρία - Καταγγελία τοῦ Σωματείου Ἐργατοτεχνιτῶν τῆς Meta/Move—
γικῆς Βισμηχανίσς ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε. ἡ «”Εργατικὴ Ἑνότητα» τῆς 2074776 γιά
τήν ὕπαρξη καί τή δράση ἑνός ἀποσπάσματος 50 ἀτόμων ἐπιφορτισμὲνου μέ
τήν ’«ἀστυνόμευση» τοῦ ἐργοστασίου.
(5)Συνὸυασμε’να στοιχεῖα τοῦ Μηνιαίου Δελτίου τῆς «City Bank of New
York», Μάιος 1976, καί τῶν οτατιστικῶν τοῦ άμερικανικοῦ ὑπουργείου Ἐργασιας.
.

Ἀγαπητοί σύντροφοι,

ἀνοίγει τρύπες. Τό θράδυ σά φεύγουμε είμάστε σάν ὰποθλακωμένοι. Τό μυαλό μσς ὅλο τρύπες, Θίδες, καρφιά θλέπει κι’ σι’)τό

χρόνια τώρα.
Αύτά γιά την πνευματική κατάσταση τών μηχανοποιημένων
ἐργατῶν. Ὄσο γιά τά περίφημα ημερομίσθιά μσς δέν εἶναι
ὑψηλά, άν τά κρίνει κανείς ἀνάλογα μέ την παραγωγὴ πού θγάζουμε. "Av λ.χ. ἕνας Εύρωπαῑος ἐργάτης κατασκευάση, ὰς ποῦμε, ἕνα αύτοκίνητο καί πάρη 700 δολλάρια, ό Ἀμερικάνος ἐργάτης φτιάνει δύο αὺτοκίνητα καί παίρνει ἐπίσης 700 δολλάρια. "Av
ὁ ”Αγγλος ἐργάτης παράγει διακόσιους τόννους τσιμέντο καί
παίρνει 700 δολλάρια, ὸ Ἀμερικανός παράγει 300 τόννους καί
παίρνει τά ἴδια 700 δολλάρια. “Υπολόγισσν ὲδώ πώς ὁ Ἀμερικανός ἐργάτης εἰσπράττει τά 38% τοὺ ἐθνικοῦ εἰσοδηματος. Ma oi
ἐργάτες πού εἰσπράττουν σύτά τά 38% ἀποτελοῦν τά 60% τοῦ
πληθυσμοῦ τών “Ηνωμένων Πολιτειῶν. ”Από τά 30 ἐκατομμύρια
ἐργατῶν, τά 3 παίρνουν 40-65 δολλάρια τη Θδομάδσ, τά 7 ὲκατομμ. παίρνουν 25 δολλάρια καί 40 σέντς τη Βδομάδα καί τά 76
ἑκατομμ. παίρνουν λιγώτερο άπό 25 δολλάρια.”Αρα μόνον τά
τρία ἐκατομμύρισ ἐργατῶν ζοῡν κάπως άνθρωπινά κι’ αὐτά είνσι άκριθώς ἐκεῖνοι πού άνήκουν στά Τραίντ Γιούνιονς, δηλαδη
στίς έργατικές όργσνώσεις.
.
Ἐμεῑς, oi ε’ργάτες τοὺ Φόρντ, περάααμε άπό ιἐροεξέταση ἅμα
πηγσμε νά πιάσουμε δουλειά; «Είαθε καθολικοί,·» «Ἀνήκετε σέ
κανένα ἐργατικὸ συνδικάτοῑ» Τετοιες ἐρωτήσεις μοι’) Θάλανε.
Μέσσ στίςφάμπρικες κσμμιά κουθέντα γιά ἐργατικά ζητήματα
δέν μπορεῖνά* γίνη. 'H κατασκοπείο εἶναι στην ἡμερησία διάτσξη
καί κανείς δέν. ξέρει ά ὁ διπλανός του εἶναι ἐργάτης ἡ οπιοῡνος.
Γι’ αύτό K’ ,σῗέργάτες δέν μιλσῦν ὁ ἕνας στόν ἄλλον. Καμμιά ἐφημερίδα δέν ἐπιτρέπεται, μᾶς μοιράζουν ὅμως δωρεάν κάθε 75
μέρες τό,.“«Ντέρμπερν Ἰντέπεντετ», δηλαδή την ἐφημερίδοι τοῦ
Φόρντ, άντιδραστικώτστη.
Ἐφετὸς,παρ’ ὅλη την κρίση καί ἴσως γιά άντιφάρμακό της, Θά
κάνουμε παραγωγή 2.700.000 αύτοκίνητσ. ”Av τά αὐτοκίνητά
μσς κατρρθώνουν νά συναγωνίζονται τά αύτοκίνητσ ὅλου τοὺ
κόσμου ατη φτηνια καί νά περνοῡν ὅλα τά τελωνειακά σύνορα,
εἶναι γιατί ε’μεῐς δέν πληρωνόμαοτε ὅσο· Θά ἔπρεπε γιά τη μεγάλη αύτη παραγωγη.
Αύτη ,εἶναι η άληθεια, σύντροφε Πλεχανόφακη, καί χάρηκα
πού“ ὑπάρχει στην Ἑλλάδα περιοδικό σάν τη «Σοσισλιστικη
Ζωή».

Ι. ΤΣΑΜΗΣ
(ψευδώνυμο. Κατάγομαι άπό την Τσσμουριά)

ΘΟΥΡῙΟΣ

κεντρικό ὀργανο
TOU

'PHI‘A (DEPAIOY’

(6)Στοιχει“α τῆς 25/9/76 τοῦ «Census Bureau».
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1776-1976; ΤΑ ΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ
Ano’ τήν ἀντι-ὁιαὸήλωση τοῦ ’Άγιου Φραγκίοκου.

τοῦ Ντίνου Σιώτη
O ΛΟΓΟΣ πού μαζεύτηκαν
10.000 κόσμος στό Dolores Park
οτόν ”Αγιο Φραγκίσκο, στίς 4
Ἰούλη 1976, δέν ἧταν ὂέὸαια γιά
νά τιμήσουν τά 200 χρόνια ζωῆς
τῶν ΗΠΑ. Ἀντίθετα, αὐτή ἡ
μέρα σημάδεψε-τήν ἀρχή μιᾶς ἑνότητας ἀνάμεσα στά θύματα τοῦ
Ἀμερικανισμοῦ κι ὅλοι ὅσοι πῆραν μέρος στήν πορεία καί στή

διαδήλωση εἶδαν τή γένεση ἑνός
πολυεθνικοῦ
κινήματος,
ἀπό
ἀσπρους, μαύρους, Κινέζους,
Νοτιοαμερικάνους. ιΤό

Garﬁeld

Park, ἀπ’ ὅπου ξεκίνηαε ἡ πορεία, ἀρχιοε νά γεμίζει ἀπ’ τίς 10
τό πρωΐ. Πρῶτοι οτήν πορεία
ἀντιπρόσωποι ἀπό τό American
Indian Movement καί Pouerto Rican Sosialist Party. KL ἐνῶ οἱ
πρῶτοι τῆς πορείας εἶχαν κιόλας
φτάαει στό ΒοίοτεεΡειι-Κ, τό Gar-

ﬁeld Park ἧταν ἀκόμα γεμάτο κόσμο - μιόι ἀπόσταση ἀπό 3 μίλια
πλημμυρισμένη ἀπό παντιέρες,
πλακάτ καί πανώ μέ τά πιό προ-

οδευτικὰ συνθήματα. Τρία ἦταν
τά 6ασικότερα;
-ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΙ-ΕὲΜΕΡΙΚΗ ΔΙΧΩΣ ΑΠΟΙ-

-εΛεΥΘεΡιΑ Σ’ οΛοΥΣ
τοΥΣ KATAI'IIEZOMENOYZ
ΛΑοΥΣ
Σ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς πορείας
ό κόσμος φώναζε αὑτά κι ἄλλα
συνθήματα, τραγουδοῦσε ἐπανα“οτατικά τραγούδια καί χόρευε
ἀφρικάνικους, λατινοαμερικάνικους καί ἰνδιάνικους χορούς μέ
αὐτοσχέδιες όρχήστρες. Ἡ τελευταία φορά πού ὁ “Ἀγιος Φραγκίσκος εἶχε δεῖ κάτι ἀνάλογο, ἦταν
πρίν πέντε χρόνια, τότε μέ τίς
διαδηλώσεις ἐνάντια στόν πόλεμο
τοῦ Βιετνάμ.
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Μόλις ἒφτασε τό πλῆθος στό
Ντολόρες Πάρκ ἀκολούθησε ένα
λεπτό σιγῆς γιά ὅσους κι ὅσες
δῶσαν τή ζωή τους στό λαῖκό
ἀγῶνα.
Τή συγκέντρωση ἄνοιξε ἀντιπρόσωπος ἀπό τό ἈμερικανόἸνδικό Κίνημοι. Εἷπε;
«Δέν γιορτάζουμε σήμερα.
Ἀντίθετο, θρηνοῦμε τ’ ἀὸέλφια
μας καί τίς ἀὸελφές μσς πού χάσαν τή ζωή τους παλεύοντας γιά
τή λευτεριά μας. Στή σημερινή
“Ἡμέρα τῆς Άνεξαρτηοίας” σέ

ρωτάω Ἀμερική ποιά εἶναι ἦ ἔννοια
Anna
Mont
πού

τῆς Ἐλευθερίας γιά τήν
Mae Aquash, τόν Buddy La
καί τόν Frank Crow Dog
σκοτώθηκαν
ἀπό
τήν

1:31;...»

Καί συνέχισε.
«Ὁ μεγάλος ἐχθρός μας εἶναι ἡ
FBI. Μπορεῖ οἱ πράκτορες τῆς
FBI νά μή φορᾱνε τά ροῦχα πού
φορούσανε πρίν 200 χρόνια, τότε
πού σκοτώνανε τούς παπποῦὸες
καί τίς γιαγιάὸες μσς, ἀλλά οἱ
πράξεις τους εἶναι οἱ ἴὸιες. Μονάχα ἡ τεχνολογία ἄλλαξε. Ἡ

ποτέ ὁέν πήραν μέρος οἱ Μαῦροι.
Γι’ αὐτούς ἐλευθερία καί ὁημοκρατία ἧταν ἕνα μακρινό ὄνειρο
καί μόλις σήκωναν λίγο τό κεφάλι ζητώντας ὁικαιοσύνη, κυ6ερνητικά τουφέκια τούς ρίχναν
ἀμέσως καταγῆς.
Τό 1966 ἱὸρύθηκε τό κόμμα
τῶν Μαύρων Πανθήρων, μία

ὄαση στήν ἔρημο τῆς Ἀμερικῆς,
ἕνα μέρος πού μποροῦσαν νά
’ρθουν ἄνθρωποι νά ὄροῦν ἠθική
καί ὑλική ἐνίσχυση, νά ὅροῦν νόημα στή ζωή τους παλεύοντας γιά
ἐλευθερία. Αὐτή τήν ἴὸια ἐλευθεριά γιά τήν ὁποία πάλεψε ὁ λαός
στήν Ἀγκόλα, τή Μοζαμὸίκη καί
τή Γουϊνέα. Τήν ἴὸια ἐλευθερία
πού πάλεψε ὁ λαός στῆν Κίνα καί
τήν Κούὸοι. Γι’ αὐτή τήν ἴὸια
ἐλευθερία ’πού σήμερα παλεύει ὁ
λαός στό Πουὲρτο Ρίκο, τή Χιλή,

τήν Περαία, κι ὅλες τίς ἐλεεινές
ὁικτατορίες γέννημα καί θρέμμα
’τοῦ ἀμερικάνικου ι’μπεριαλισμοῦ.

Οἱ ΗΠΑ εἶναι τό κέντρο τοῦ ὁι-

μσς. Ἐὸιῦ πού εἴμαστε, καταπι-

εζόμενοι
ἀλλά προοὸευτικοί,
ἔχοντας ἐπίγνωση τοῦ τί μποροῦμε νά κάνουμε ἄν παραμείνσυμε ἑνωμὲνσι, ἅς παλὲψουμε
ὅπου κι ἄν εἴμαστε, μ’ ὁποιοὸήποτε τρόπο μποροῦμε, ,γιά ἐλευθερία. Power To The People».
Στή συνέχεια μίλησε ἀντιπρόσωπος ἀπό τό Pouerto Rican Socialist Party: ,

·

«”Ας μήν ὑπάρχει ἀμφιὸολία σε’
κανένα ὅτι ἡ σημερινή συγκέντρωση εἶναι ῆ πιό μεγάλη σέ ἀντιιμπεριαλιστικό περιεχόμενα α’
αὐτή τήν πάλη. Σήμερα πού οἱ
καπιταλιστές μονοπωλοῦν καί
γιορτάζουν αὐτό ,τού λένε ἐλεύ-

θερη οἰκονομία, ἑμεῖς καταὸικάζουμε τήν καταπιέσι] πού ὁέχονται ἡ ἐργατική τάξη καί 0i φτωχοί, ἀπό τήν ἄσπρη κιιρίαρχη τάξη. Ἡ ὑπόθεση τοῦ νεοαποικισμοῦ τοῦ Πσυὲρτο Ρίκο ἔχει γίνει
ἕνα ἀπό τά πιό ζωτικά θέματα
τοῦ μαζικοῦ α’ντιιμπεριαλιστικοῦ
κινήματος.Ἐνωμένοι κι ἑνωμένες
θά νικήσουμε. Θά ὁιώξουμε τούς
Γιάνκηὸες ἀπό τό Πουέρτο Ρίκο.

εθνοῦς ἰπεριαλισμοῦ. Ἡ ὁημοκρατία ἐὸῶ εἶναι ἕνα μεγάλο ψέμα, Ἡ ἐλευθερία ὁέν εἶναι γιά
ὅλους... Ἀπό τότε πού ίὸρύθηκε All Power To The People».
FBI εἶναι ὁ ἐχθρός τοῦ λαοῦ. Εἶτό Black :Panther Party ἡ Ἀμεναι οἱ κλέφτες καί οἱ ὁολοφόΣτή συνέχεια τό San Francisko
νοι...»
·
ρική ἔχει ἀναπτύξει ὁιάφορες Mime Troup έδωσε παράσταοη
Meta μίλησε ἡ Ἐρικα Χιούγφασιστικές Ιμέθοὸες γιά νά στασατιρίζοντας τίς ἦττες πού δέκινς ἀπό τούς Μαύρους Πάνθηματήσει τό κίνημά μσς, πού πη- 1χτηκε τά τελευταῖα χρόνια ὁ ἀμερες. ‘H πρώτη κουὸέντσ πού εἶπε
ρικάνικος ἰμπεριαλισμός στό Βιγαίνει ὁλοένα μπροστά. Στά 10
(«Ἐξουσία στό Λαό») σκεπάχρόνια πού πέρασαν χιλιάὸες
ετνάμ καί στήν Ἀγκόλα. Συγκρό’στηκε μέ ἰαχές θριάμὸου κι ἀτετημα ἀπό γυναῖκες τοῦ “Ὀκλαντ
σύντροφοι καί ουντρόφισσες ἀπό
τραγούδησαν νέγρικα τραγούδια
λείωτα χειροκροτήματα.
τούς Μαύρους Πάνθηρες γνώριΣυνέχισε ἓτσιῑ
ι σαν τίς φύλακές. Στά 10 χρόνια καί τό ουγκρότημα ΕΙ Poueblo
Unido ἔπαιξε λατινοαμερικάνικη
«Πρίν ἀπό 200 χρόνια γεννήπού πέρασαν 31 Μαῦροι Πάνθημουσική.
θηκε αὐτή ἡ χώρα μέ τό αἷμα, τά
ρες σκοτώθηκαν ἀπ’ τήν τοπική
Κι έτοι, μέ τραγούδια, μουσιδάκρυα καί τόν ίὸρώτα τῶν
ἀστυνομία, τή CIA, τήν FBI 7“.
κή, χορό τελείωσε ἡ ἀντι-γιορτή
σκλάόων. Αὐτή ἡ γῆ πάρθηκε 6iἄλλους πράκτορες-καταὸότες. Ἡ
αια ἀπό τούς ’1νὸιάνους, ἀπό
σημερινή ἡμέρα ὁέν εἶναι νά γιορ- γιά τά 200 χρόνια τῆς Ἀμερικατούς ἄγριους Εὐρωπαίους πού
τάσουμε ,τά 200 χρόνια ἀπ’ τή νικῆς Ἀνεξαρτησίας πού συνζητοῦσαν
περιπέτεια.
’Όταν
γέννηση τῆς Ἀμερικῆς, ἀλλά γιά ένωσε 10.000 καταπιεζόμενους
ἱὸρύθηκε τό κράτος τῶν Ἡνωμένά θρηνήσουμε 200 χρόνια κατα- καί τούς ἓδωσε τήν εὐκαιρία νά
δείξσυν ὅτι ὑπάρχει καί ἡ ἄλλη
νων Παλιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς,
πίεσης.
ὅασικὲς ἀρχές ἧταν ἡ ἐλευθερία
“Ολοι κι ὅλες εἴμαστε στό τε- ὄψη τῆς Ἀμερικῆς
I
καί ἡ (δημοκρατία. Σ αὐτά ὅμως
λευταῖο οκαλοπάτι τῆς κοινωνίας

"APXAIOI ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓι-ΡΑΦΕιΣ”
Απροσὸὀκητα σημερινοῑ

Τὼρσ. θα τοὺς
αγαῑζῐηῼθυμε,
γιατι τωρσ

μπορᾳὺμε
να τους,
χαροὺμε...
...ςωντανὰ - μεταφρσσμὲτους απὸ τους;
ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 4 ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΛΗΝΟ 4 ΙἸΑΝῌΗ ΓΡΥΠΑΡΗ 4 ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΗ ΛΕΚΑΤΣΑ 4 ΙἸΑΝΝΗ ΜΗΛΙΑΔΗ 4 NIKO ΠΑΙῚΑΧΑΤΖΗ
ΖΗΣΙΜΟ ῚΙΔΕΡΗ 4 ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΩΤΙΑΔΗ
ισΙ (Mon; κορυφαίους ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων.

-----

MG τὴ γενιιιὴ ἐπιμέλεια τῶν

,ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ ”mime
EYAIT. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ mm)
Σὲ ὲκὸοση τοῡ οτκου
«I. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»
”Απολσῡστε τώρα τὴν ὁλοκληρωμὲνη Ital ἑγκυρότερη σειράς

((ΒΙΒΛΙΟΘΗ ΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝὶῖῗ
11’Σὲ

αὐτοτελῆ

βιβλία.

11»Γώ νὰ δι’σλέγετε ὅ n o I o v συγγραφέα ἑ a ε i ς
1- Μὲ είσσγωγή, σχόλιο Ital βιβλιογραφίσ.
ΚοΙτὸηρω-τότυπο κείμενο.

Θέλετε.

)1» Ἕνα βιβλῐο κάθε ὁεύτερη Τετάρτη.
It» Σὲ εῡχρηστο σχῆμσ, μὲ ἑγχρωμο έξώΦυλλο.
ἡ Στό περίπτερσ, τὰ βιβλιοπωλεῖσ ἢ σ τ ό
σ n i τ ι σας - ἄν ἑγγρσΦῆτε συνδρομητές.
4Τιμή βιβλίου 130 ὁρχ. (300—400 σελίδες).

I» Γενικὴ Gammon γιὰ συνδρομητὲςτ 1 596
11» ΕΙδική {lawman γιὰ ουνδρομητὲς - Φοπητὲςε 2596

ΚΥκΛΟΦΟΡΕΙῑ Από 20 Οκτωβρίου

ἉνἉποστολὴ δωρεάν.

> καί κάθε 2η Temp-n1.

Σημ.;Η ’”ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ διατίΕΥαι

κσίσλόκλφη.σμὲως(ῼ28 ὲριγο οέ111 τόμους).
———-—-——-———-—————--——-—--———-

ENTOAH ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Πρὸς τόν ἑκὸοτικὸ oltto ιι Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ r “Αρσόκη 6,·Αθήνσ 131-Τηλε32.47.791-32.2Δ.892
ὲνσ χρόνο (26 Βιβλία)
Πσρσκσλῶ νὺ μὲ γρόψετε συνδρομητή τῆς σειρᾶς «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ» via

Σῦς ἑμβάζω "0062.870 ὀρχ. (ἀντὶ 3.380 69x.)

-*

Σῦς ἑμβάζω mob 2.535 ὀρχ. (dvrl 1380691.) (MONO ΙἹΑ ΦΟΙΤΗῘΕΣ)

εησΝνΜο ; ............................ ONOMA: ......................... ONOMA 235%!" .................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ......................... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : .................................

F

l

ΤΗΛῑ .................

..............

Ἠμερομηνίοῑ ..................................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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επισημαινουμέί
Μαζικόι Μέσα
καί Πολιτικές Σκοπιμότητες
Μέ τό ξέσπασμα τῆς πρόσφατης κρίσης στῆ Ραδιοφωνία, ἡ
ἀντίδραση τῆς Κοινῆς Γνώνης καί τοῦ Τύπου ὑπῆρξε ἀμεση,
τόσο, ὥστε νά προκαλέσει τήν ἀντίστοιχη ἀντίδραση τῶν γνωστῶν «κύκλων» τῆς ὁδοῦ Ζαλοκώστα μέ τήν ἀνακοίνωση ὅτι τό
θέμα δέν ἦταν πολιτικό. eH ἀνακοίνωση ἀπαντοῦσε αῦτή τή
φορά στήνΚοινή Γνώμη μᾶλλον καί στόν Τύπο, καί όχι - τουλάχιστσν ἀμεσα - στήν Ἀντιπολίτευση, πού φάνηκε“τότε ὅτι
συμμερίζεται λίγο-πολύ τήν άποψη ὅτι «πολιτικό» εἶναι μόνο
τό μέρος πού ἀφορά 011’] μετάδοση εἰδήσεων, σχολίων καί ἀνταποκρίσεων, καί οτήν ἐλευθερία τῆς ἐκφρασης (μέ τή στενή
καί ἀρνητική εννοια; τήν καταργηση τῆς λογοκρισίας).
Οἱ τελευταῖες ἐντονες διαμαρτυρίες τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τῆς
ΕΔΑ γιόι τήν ἐλλειψη ἀντικειμενικότητας στήν τηλεοπτική
μετάδοση τῆς συζήτησης στή Βουλή, δείχνουν γιά μιά- ἀκόμη
φορά ὅτι ὑπάρχει πρόὸλημα ἀντικειμενικότητας καί σωστῆς
δημοκρατικῆς λειτουργίας στά τηλεοπτικά μέσα - καί ἡ ἀντιπολίτευση τό ἐπισημαίνει. ”Av ὅμως ἡ ἴδια ἀντιπολίτευση δέν
ἐνδιαφέρεται μόνο γιά τήν προπαγάνδιση τῶν πολιτικῶν θέσεων καί προγραμμάτων της καί τήν προόολή τῶν κοινοὸουλευτικῶν της ἀντιπροσώπων, ἀλλά καί γιά τή δημιουργια πολιτῶν μέ σκέψη καί κρίση, τότε ὀφείλει νά διαμαρτύρεται καί γιά
φαιγομενικά «δευτερεύοντα» γεγονότα, ὅπως εἰναι ἡ χαμηλή
ποιότητα τῶν προγραμμάτων τῆς Τηλεόρασης, ἡ ἐπαναφορά
τοῦ ἀνεξέλεγκτου καθεστῶτος διαφημίσεων στό B ραδιοφωνικό πρόγραμμα, τά συνεχῆ προσκόμματα στήν ἐκπολιτιστική
προσπάθεισῖ τοῦ Γ.
Από τά κόμματα τῆς Αριστεράς ἰδιαίτερα, θά περίμενε κα-

νείς νά έχουν συνειδητοποιήσει τή ὅαθύτερη πολιτική λειτουργία τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέριιῖσηςῑ νά ἀντιπαραθέτουν,
συνεπῶς, 011’] ραδιοτηλεοπτική πολιτική τῆς Κυθέρνησης “ένα
δικό τους συνολικό πρόγραμμα - καί μιά θεωρία - γιά τό τρομερό αὐτό ὅπλο κοινωνικῆς ἐπιρροῆς, κι ὅχι νά ἐπιδιώκουν
μόνο τήν ἰσότιμη μέ τό κυ6ερνῶν κόμμα προὸολή τους ἀπό τή
μικρή ὀθόνη, δηλαδή τήν ἐξασφάλιση ἴσων εὐκαιριῶν γιά τόν
ἐπηρεασμό μιᾶς ἀδρανοῦς μάζας ἐκλογέων.

O ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ
ΚΑΙ H IIOAITEIA
Μέ τήν τόσο χαρακτηριστική
ἀρνηση του πάνω στό θέμα τῆς
ἐπιχορήγησης τοῦ Θεάτρου Τέχνης, συνεχίζει τό ὑπουργεῖο Πο,λιτισμοῦ, τό ἁρμόδια ρεσιτάλ
σκανδάλων, προσὸλητικῶν καί
ὑδριστικῶν ἀπαντήσεων, σκοταδισμοῦ, ἀνευθυνότητας κι ἐτσιθελισμοῦ.
Δέν ζητάει κανείς 6έ6αια νά

δοθδῦν στό «Θέατρο Τέχνης» τά
40000000 μάρκα (600.000.000
δρχ), πού δόθηκαν ἀπό τήν πόλη
τοῦ Βερολίνου 011’] Schaubiihne
τοῦ Πέτερ Στάιν, ἀλλά ἀς μή τοῦ
δίνσνται τουλάχιστον κι ἀπαντήσεις ἐξωφρενικές ὅπως· «Μήπως
θά’πρεπε νά κάνατε πιό λίγα, κύριε Κούν;» ἦ... «γιά νά γίνετε
ἐπιχορηγούμενος
όργανισμός,
πρέπει νά σᾶς γίνεται καί οἰκονομικός έλεγχοςί»Κι αὐτά, πρός
τό Θέατρο Τέχνης, τόν ἀναγνωρισμένο Ἀσκητή τοῦ ἐλληνικοῦ
θεάτρου, τό ὑπουργεῖο τοῦ κ.
Τρυπάνη...
Εἶναι τόσο χαρακτηριστικό,
πώς ἡ «πολιτική λιτότητος»,
ἐπληξε α’ αὐτόν τόν τόπο, ἀποκλειστικά καί μόνο, τούς λιτούς
καί τούς ἀξίους. ”Αλλο ἕνα «δυστυχόσημο»
προοτέθηκε
στά
«“έπαθλα» τιμῆς τους...

στό [blag/01; Τί ποσαστό ἀπό

τήν περιουσιά-εἰσόὸημά τους
ἀντιπροσωπεύει αὐτό τό οπίτι,·
Χρησιμοποιοῦν τό σπίτι τους ἐκεῖ
σάν πρώτη ἧ ὁεύτερη (ἤ τρίτη,·)
κατοικία,· Σέ τί κοινωνική τάξη
ἁνήκουν,·
2) Προσπάθησαν (πρίν ἐπικαλεσθοῦν τίς ἀρχές, ἤ ἐνημερώσουν τίς ἡμερήσιες ἐφημερίδες
καί τό <<Γαλαξει’ὁι») νά ὁημιουργήσουν ὁιάλογο με’ αὐτούς πού
ζοῦν - καί - ὁουλεύουν ἐκεῖ, καί
ἔχτισαν7 χτίζουν7 θά χτίσουν τά
ὄχι-μέ-«χρῶμα»
σπίτια,’ Πῶς
ἔγινε αὐτή ἡ προσπάθεια ὁιαλόγου,· Ποῦ καί πότε,’ Γιατί ἀπέτυ-

16:
3) Ἔκαναν οἱ ἴὸιοι (0’ αὐτούς
50

Στό χωριό Πέτα τοῦ νομοῦ
”Αρτας ἱδρύθηκε ένοις σύλλογος
μέ τήν ἐπωνυμία «Μορφωτικός
Σύλλογος Νέων Πέτα».

Ἀπ’ τούς δασικότερους σκοπούς τοῦ Συλλόγου, α’ ἕνα χωριό
πού ἀριθμεῖ «3,500-4000» κα-

τοίκους, εἶναι καί ἡ ἵδρυση 61—
ὅλιοθήκης. “Ὀμως ὁ Σύλλογος εἶ-

κοί) προτάσεις- Θά κάνουν; Ποῦ

καί πότε· Τί ἔχουν ὑπ’ ὄψη τους,Μουσειακή ὁιατήρηση,’ Σκέφτηκαν μιά ὁιατήρηση μέσα ἀπό ἀλλαγές γιά ἀνάπτυξη τοῦ τόπου, ἡ
ὁποία
ὁέν
θά
ἀγνοεῖ τίς
κοινωνικο-οικονομικές δυνάμεις
τῶν πραγματικῶν κατοίκων,’ Δέ-

χονται ὅτι εἶναι αύτές οἱ ὁυνάμεις πού ἁπλῶς παίρνουν μορφή.

ατά χτίσματα, στό Γαλαξίὸι λίγο,
καί στήν Ἀθήνα περισσότερο,’
Μέ ἀνάλογα προόληματισμό
ἐγινε καί ἡ ραδιοφωνικὴ συζήτηση τοῦ MIT μέ τή συνάδελφό
του Μαρία Μίχα στίς 24/10. Εἷναι “ένα πρόὸλημα πού φέρνει σέ
ἀμηχανία ὅσους, μέ ἐλιτίοτικη
νοοτροπία, ἀποσυνδέουν τό αἴτημα τῆςδιατήρησης τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς, ἀπό τή
ζωή τῶν μαραζωμένων, μέ μικρό
είσόδημα καί πολιτιστικα ἀλλο-η
τριωμένων «κληρονόμων» στούς
μικρούς οἰκισμούς τοῦ τόπου
μας.

ΣΧΟΛΙΟ

πού ὑπέγραψαν
συμπεριλαμὸά,
,
,
νονται αρχιτεκτονες και μηχανι-

Χατζῆ
Σήμερα κλείνει ἡ ἐκθεση τοῦ
ζωγράφου καί γραφίστα-Τάσσου

Χατζή 011'] γκαλερί ΑΡΓΩ. “Ο Τ.
Χατζής ἐχει μέ ἄκροι φροντίδα
ἐπιμεληθεῖ τίς ἐκδόσεις τῆς MEΛΙΣΣΑΣ γιά τούς ’Έλληνες ζωγράφους καί τό Λεύκωμα τοῦ ’21.
Πρόσφατα, ἐπιστρέφει 011'] ζωγραφική. Μέ τήν ἐκθεσή του στήν
«ΑΡΓΩ» παρουσίασε τήν τελευταία δουλειά του, πού όρίσκεται

στάν τόνο καί τό ὕφος τῆς εὐρωπαϊκῆς, ὑπερεαλιστικῆς ζωγραφικῆς. Πρίν λίγες μέρες παρουσίασε ἔργα του - σειρά σχεδίων
ἀπό τήν Ὕδρα - καί ἡ γκαλερί
ΘΟΛΟΣ.

Βιόλία γιά τό ΠΕΤΑ

Διατήρηση Ἀνόιπτυξη
Μέ ἀφορμή μιά διακήρυξη «150
Ἑλλήνων καί ξένων ἰδιοκτητῶν
σπιτιῶν» στό Γαλαξίδι, πού δημοσιεύτηκε στήν τοπική ἐφημερίδα, τόν περασμένο μήνα, ὁ ἀρχιτέκτονας Θύμιος Μητρόπουλος MIT ἀναρωτιέταιῑ
I) Πόσοι ἀπό αὐτούς πού ὑπέγραψαν ζοῦν - καί - ὁουλεύουν

Εκθὲσεις Τάσσου

ναι νέος καί δέν έχει οἰκονομικούς πόρους. Προακαλεῖ λοιπόν
ὅποιον ἐνδιαφέρεται νά θοηθήσει
τήν προσπάθεια του νά στείλει τά
ὂιὸλία πού νομίζει πώς θά ’ναι
χρήσιμα 011'] όιὸλιοθήκη τοῦ
ἱστορικοῦ Ἠπειρωτικοῦ χωριοῦ.

Ἡ διεύθυνσή του εἶναι; «M09φωτικός Σύλλογος Νέων Πέτα» Π έτα ”Αρτας.

s
3

Τῆς ”Αννυς Θ. Κολτσιδοπούλου

μοσχοδίτικο Θὲατρο
στήν ”Αθήνα

Τό

Τέχνης

τοῦ ΘεΠεριμέναμε μέ κάποιο φύὸο κι ἐπιφύλαξη τούς ’μεγάλους
050190 Baάτρου Τέχνης, μετά 11} 0110095011] ἐμπειρία μας ἀπ’ 10
χτάγκωῳ στίς ἀρχές τοῦ χρόνου.
μύστες μιᾶς
Μά τοῦτοι ὸῶ, ἔφτασαν μάγοι μιᾶς τέχνης ἀσύνορης καί
οι ὑποστηρίὅαθιά (ὶνθρώπινης ίερστελεστιάς. Νηφάλιοι μά κι ὁλόθερμ
προκαταλή-ε
χτὲς τοῦ ἀθάιιατου τῆς τέχνης τους, σάρωσαν ἀμφιὸολίες,
ισε η
πλημμυρ
μᾶς
πού
ἔται
α,
φράγματ
ά
ψει ς, ἑπιφυλάξεις καί γλωσσικ
της αιγοητείά τῆς θεατρικῆς τους πίστης, ἡ φλόγα τοῦ ταλέντου και
τας.
σθαντικότητάς τους, ὁ ἴλιγγος τῆς τεχνικῆς τους τελειότη
Ὁ Γλάρος

Μάς ἐφεραν δύο ἔργα Τσέχωφ
(«Τρεῖς ἀδελφές» καί «Γλάρσ»),
έναν συγκλονιστικό Γκόρκι («Oi
τελευταῖσι>)), καί σέ μιά κλειστή
παράσταση γιά ἠθοποιοὺς, ἀποσπάσματα ἀπό ἔργα Τολστόη,
Ὀστρόφσκι καί Γκόρκι.
”Εχοντας 011'] διάθεση του κανείς 1110 περιορισμένη θεατρικὴ
στήλη. δρίσκεται στήν πολύ δύσκολη θέση μιᾶς κάποιας ἐπιλογῆς. Ἐπειδὴ τά δύο ἔργα τοῦ
Τσέχωφ (καί τά δύο κολοσσοί
ἑρμηνείας καί θεατρικῆς «ἐναρχήστρ(ι)σης»), ἐχουν συχνά παιχτεῖ στόν τόπο μας δίνοντας εῦ-

καιρία γιά σχόλια καί ἀναφορές
στούς πρώτους διδάξαντες, ἀξίζει v' ἀσχοληθεῖ κανείς μέ τούς
«Τελευταίους» τοῦ Γκόρκι. αὑτό
τό ἐἰπαιχτο κι ἂγνιιιστο στήν Ἑλλάδα αριστούργημα, πού ἀποτελεῖ ταυτόχρανα τεκμήρια ἀνανέmm]; κι (“ιναζήτησης μέσα στούς
κόλπους τοῦ Θεάτρου Τέχνης.

Ὀ Γκόρκι ἔγραψε τούς «Τελευταίους»

1907.

του

στῆν

ἐξορία . στά

Διάλεξε τή φόρμα μιᾶς

σκηνικῆς τραγικῆς ([,άρσας γιά νά

θίξι-ι ἴσως πιό καίρια τῆ μπουρζουαζία τῆς τσαρικῆς δυναστείας. Μαζί μ’ αὐτούς. θέλει νά
καταγγείλει. γεμάτος ἀηδία, τούς
ἀριστοκράτες δημόσιους ὑπάλληλου ς. κυρίως τούς ἀξιωματικοὺς
τῆς (“ιστυνσμίας, πού χειρίζονται
Τρεῖς ιἰὸιλη εἷς

τή μηχανή τῆς καταπίεσης, τῆς
τρομοκρατίας καί τῆς δίας, δουτηγμένοι στόν μικρονοϊσμό, τή
διαφθορά καί τήν ἠθική τους
ἀνυπαρξία. «Ζητάει νά δείξει
πώς αὑτά τ’ ἀλλεπάλληλα κρούσματα τῆς κτηνωδίας, δέν εἶναι
παρά οἱ τελευταῖοιΙ σπασμοί ἑνός
ἐτοιμοθάνατου, ἠθικά καί φυσικά
σαπισμένου συστήματος. Κι ἔχει
πραγματικα τοποθετήσει τό.έργο
του, τήν παραμονή τῆς πρώτης
ρώσικης ἐπανάστασης τοῦ 1905,
προσθέτοντας καί τήν ἀνίσχυρη
ὀργή ἑνός ἐξόριστου γιά τήν ἐπικράτηση Ιτῶν τσαρικῶν ἀντίδραστικῶν. ‘O Γκόρκι πιστεύει στό
μέλλον καί στήν ἀλλαγή γι’ αὐτό
καί παρουσιάζει τούς ἀντίπαλους
προσκολλημένους στό παρελθόν.
'O εὐγενής, Ἴδαν Κολόμιῖτσεδ,
τέως ἀστυνομικός διευθυντής,
έχει «διωχθεῖ» ἀπό τήν ὑπηρεσία
του. μετά ἀπό κτηνώδη καί ταυτόχρσνα δειλή συμπεριφορά σέ
Ιιιιά διαδήλωση ἐπαναστατῶν,
πού στοίχισε τή ζωή δύο ἀνθρώπων καί τή σύλληψη πολλῶν.
Ἀνάμεοα α’ αὑτούς εἶναι κι Eva
παιδί σχεδόν, 6 Σολόκοδ, πού τό
ἐνσχοποιεῖ 6 Ἴδαν, πώς τάχα πυροδόλησε ἐναντίον του. Τά γεγονότα εἶναι πρόσφατα κι έχουν
ἐπηρεάσει τούς εὐαίσθητους τῆς
οἰκογένειας, πού δρίσκεται ἤδη
ἀπό καιρό σέ κοινωνική ἀπομόνωση. ἐ’χοντας γονατίσει οἰκονο-

μικά. Αὐτός εἰναι κι ὁ λόγος πού
φιλοξενεῖται στό ἀρχοντικό τοῦ
Γ ιάκοδ Κολόμιῖτσεδ, ἀδελφοῦ
τοῦ Ἴδαν, ὅλη αὐτή ἡ θλιδερή οἰκογενειακή παρέλαση μέ τίς
ἠθικο-ψυχοσωματικές ἀναπηρίες.
Ὁ φορέας τῶν ἀνήθικων χρωμοσωμάτων, Ἴδαν, 6 μεγάλος του
γιός Ἀλεξάντρ, ἀνεργος, γλετζές
κι ἀναίσθητος, ἡ μεγάλη του κόρη
Ναντιέζντα, κοκέτα, αἰοθησιακή,

σπάταλη καί ψυχρή ὑπολογίστρια, ὁ ἄντροις της Λιέοτς, γιατρός φυλακῶν, δρωμερός μεσάζων σ’ ἐξαγορές συνειδήσεών.
Μετά ἔρχεται ἡ καμπούρα Λιούμποδ, καρπός τοῦ ἐρώτα τῆς
μάνας της μέ τόν θεῖο-πατέρα της
Γιάκοδ καί θύμα ἑνός ὑστερικοῦ
ξεσπάσματος τοῦ “Ἰδαν πατριοῦ
της, πού τήν πέταξε κάτω ὅταν
ἦταν μωρό. Ἡ Λιούμποδ εἶναι
Eva; διεισδυτικός παρατηρητής
καί προφήτης («Κασσάνδρα»)
οτήν ἀπομόνωση τῆς δυομορφίας
της. Ἔχει ἀκόμα μιά ψυχρότητα
ἀπερίγραπτη πού μαλακώνει κάπως πάνω ἀπ’ τά πλῆκτρα τοῦ
πιάνου της καί πού δέν εἶναι
ἀλλο ἀπό τήν πνιγμένη όργή γιά
τήν ἀνημποριά της. Οἱ ἁμαρτίες
τοῦ Ἴδαν, παιδεύουν ἀκόμα
περιασότερο τόν δεύτερο γιό του,
τόν Πιότρ, πού ὑποφέρει ψάχνοντας γιά ἠθική διαύγεια καί
μή μπορώντας νά τήν ἀγγίξει,

«δεδαρυμένος» ἠθικά ὅπως εἶναι.
Ὁ Βενιαμίν τῆς οῖκογένειας, ἡ
ἐλαφρόμυαλη, ὅπως τή λένε, Βέρα, σηκώνει οτά δεκάξι της χρόνια ὅλο τό φορτίο τῆς οἰκογενειακῆς φθορᾶς. Ἀρνεῖται ὡστόοο
νά παντρευτεῖ τόν γέρο ἀοτυνόμο
πού τῆς προξενεύει 6 πατέρας της
γιά v' ἀποκατασταθεῖ 6 ἴδιος
«ὑπηρεσιακῶς» καί φεύγει ἀπ’ τό
σπίτι της μ’ ένα νεαρό ἀστυνομι,κό, πού, ἀφοῦ τή διάζει, ἀποδεικνύεται ἀδίσταχτος καριερίοτας.
Ἡ Βέρα ἐπιστρέφει στήν οίκογένεια ἔχοντας κι αὐτή μέ τή σειρά
της φορέσει τόν «κληρονομικό»
κυνισμό καί τήν ψυχρότητα.
Μένουν οἱ δύο παλιοί ἐραοτές,
6 Γιόικοδ κι ἡ μητέρα τῶν παιδιῶν, Σόνια. Τά δύο ἠθικά στοιχεῖα
μέσα σἀύτήν τήν παράτα τῆς
ἀδυναμίας καί τοῦ κυνισμοῦ. Ὁ

Γιάκοδ πεθοιίνει σιωπηλά κι ὁλομόναχος, μέσα α’ ἑναν οἰκογενειακό καυγά, ἐνῶ ἡ Σόνια πεθαίνει
κάθε στιγμή πού ἀκούει τή λέξη

«μαμά» καί ἀντικρίζει ουμμαζεμένα γύρω της τά «κλωσσόπουλα» τῆς ὀδύνης, τῆς ἀθλιότητας
καί τῆς ἀναπηρίας. Τό ἐργο
«σδήνει» μέσα α’ Eva κήρυγμα
τοῦ ἀστυνομικοῦ πάλι διευθυντή
Ἴδαν Κολόμιῖτσεδ, κήρυγμα γιά
οἰκογενειακούς δεσμούς καί ἠθικές ἀξίες, πού κορυφώνει τήν
προφητική τραγική φάρσα τοῦ
μῆιάλου Γκόρκι.
Ὁ οκηνοθέτης Ὲφρέμοδ, ἒχτισε
μιόι ἐκπληκτικὰ σημερινή κι ἀκατάλυτη παράσταση κάτω ἀπ’ τόν
δαρύ καί σαθρό ἵσκιο ἑνός δυσθεόρατου έπιπλου, πού δυνάστεψε ἀνθρώπους καί χῶρο.
Ἔδωσε δάρος στούς ρυθμούς,
στίς ἐντάσεις, στίς σιωπές καί
στούς ουμδολισμούς, E101 πού ό
θεατής γινότσν ἀμέσως κοινωνός
αὐτοῦ τοῦ δύσκολου κώδικα.
Οἱ σκηνές πού 6 Γιάκοδ προοπαθεῐ νά ἐπέμδει οτίς ἀθλιότητες
κι ἀγριότητες τῆς οἰκογένειας κι
ὁ λόγος του ἀκούγεται σάν ρόγχος, κορυφώνοντοιι μέ τή σκηνή
τοῦ θανάτου του, πού εἶναι σί-

γουρα ,ἀπό τίς πιό μεγάλες στό
παγκόσμιο θέατρα.
“Ολόκληρη
τήν
πολιτικοκοινωνική πεμπτουσία τοῦ ἐργου
τήν κλείνει 6 Γκόρκι καί τή σέδεται 0 οκηνοθέτης του σέ δύο
φράσεις τῆς καμπούρας Λιούμ-

’ποδῑ «Φράζουμε τούς δρόμους
τῶν ἀνθρώπων σάν τά ἐρείπια
ἐνός θεόρατου χτιρίου, ἴσως μιᾶς
φυλακῆς»...καί πιό κάτω τή συμδολική y10 τήν τάξι] της φράση
ὕστερα ἀπ’ τόν θάνατο τοῦ πραγματικοῦ 11]; πατέραῑ«“0 θάνατος, ὑπηρετεῖ ὑπάκουα τή ζωή.
Τό ἀνίοχυρο καί τό ἄχρηστο
καταρρέει».

Θά ῆταν ὕδρις νά κρίνει κανείς
τό παίξιμο τῶν ἠθοποιῶν ΟΛΩΝ.
Κάθε τους πέρασμα, κάθε τους

φθόγγος καί κάθε ὑπαινιγμός κί-

νησης ἧταν Eva μάθημα ὑποκριτικῆς κι ἑρμηνείας, θέρμης, συγκρότησης, σεδαομοῦ στήν τέχνη,
ἐπαγγελματικοῦ κι ἀνθρώπινου
neon;
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..ὃ-ῑψρῲῄρς.

·τιιλεόρσσιι·
τοῦ Γιάννη Κακουλίδη .

τοῦ Μίλτου Κσρστζᾱ

«"O'cow ἀκοῦς τό τάμ-τάμ

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΑΙΝΙΑ
ΤΟΥι
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ HAPPY DAY —

και τά μπαγιό νά χτυποῦν...»

Lyra 3294
Ζητεῖτσι ὑπάλληλος
Ζητεῑται παράλληλος
Ζητεῐται κατάλληλος ὁολοφόνος
Προέὸρων ἀντιπροέὁρων
καί ἁπλῶν ἀνθρώπων

Εὖγε στήν ΕΡΤ, στή Διεθνή
Ἔκθεση Θεσσαλονίκης, στούς
συνθέτες, στούς οτιχουργούς,
στούς διευθυντές ὀρχήστρας, στίς
ἐπιτροπές προκρίσεως καί κρίσεως, οτόν παρουσίαστή, στούς
ὑπουργοὺς,
στούς
δουλευτές,

στούς ἐπισήμους καί στό κοινό
πού τόσο συντελέσσνε - ὅλοι
μαζί - στόν ἀνεπσνάληπτο θρίαμδο τοῦ 15ου Φεστιδάλ Ἑλληνικοῦ Τραγουδιοῦ.
Εἰδικά γιόι τήν ΕΡΤ - πόμ,
πόμ, μπίρι μπίρι πόμ - (πού ”λεγε
καί τό ρεφραίν τῆς κυρίας Ὑδόνης Πετιλόν) ἀξίζουν καί ξεχωριστά συγχαρίκια γιατί ἀπέδειξε
0" ὅλους μσς, μετά τήν ἀνεπανάληπτη ἐπιτυχία τοῦ Φεστιδάλ, τό
πόσο κακεντρεχής, κακοήθης καί -

πολίτικα καί σμυρνέικα τραγούδια καί τήν ἀνάμνηση τῆς καλῆς
φωνῆς τοῦ Ρούκουνα. Τίποτε άλλο.

μονοκοντυλιά ἐργα πού ὅλες οἱ
ἐθνικές ἤ ἐθνικόφρονες κυδερνήσεις μσς ἀπό καταδολῆς ἑλληνικῶν δημοκρατιῶν, δασιλείων καί
δικτατοριῶν μεθόδευαν;
Οἱ θεσμοί, τά ἤθη καί τά ἐθιμά
μσς, ἡ ἀνάμνηση τοῦ ἡρωικοῦ
Βυζαντίου,

οἱ

,ἀγῶνες

ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΤΗΣ
ΡΟΖΑΣ ΕΣΚΙΝΑ’ΖΙ - Delta
50017

τοῦ

Γράμμου-Βίτσι καί ἡ σεπτή
μνήμη τῶν Παγκάλου-Μεταξᾶ
δέν μποροῡν νά προσδληθοῦν
τόσο δάναυσα, ἐπειδή ἐτσι ἀρέσει
στόν κάθε Χατζιδάκιί...
Κι έπειτα ποιός εἷναι ό Χατζι-

δάκις; "Eva; μουζικάντης πού
ἀπό παιδί εἶχε ἀδυναμία στά
δάρδαρα ρεμπέτικα τραγούδια
(μερικοί τά ἀποκαλοῦν καί ἄκουσον, ἄκουσον - ἑλληνική
λαῖκή μουσική) καί στίς ἐποχές
πού στάς αἰθούσας τοῦ Παρνασζηλόφθων ἧταν ὁ Μάνος Χατζισοῦ ἡ καλή κοινωνία σύσσωμος
δάκις καί πόσο ἀδικο εἶχε πού
παρευρίσκετο στά ἐγκαίνια τῆς
δέν ἀναμετάδωσε ἀπό τό ραδιλαχειοφόρου ἀγορᾶς τῆς Ἐνώόφωνό του (πφί τσοκαρίες) τήν
σεως Κυριῶν Φίλων τῆς Ἀστυεὐγενή αὐτή ἀναμέτρηση.
νομίας, αὑτός μάζευε κάτι παραΤώρα, θά πεῖτε, Eva μήνα μετά
κατιανούς κουλτουριάρηδες καί
θυμήθηκες τό Φεστιδάλ; ”Οχιί τό , τούς μιλοῦσε γιά κάποιον Τσι-Υ
φεστιδάλ τό ’χω συνέχεια στό
τσάμνη, Τσιτσάκη (κάπως ἐτσι)
μυαλό μου - πόμ, πόμ, μπίρι πόμ
καί κάποιον Βαρκάρη, Βαμδα- καί εἶναι σάν καρφί στό μάτι
κουργό ἤ κάτι τέτοιο τέλος πάνμου κάθε πού διαδάζω στόν κίτων.
τρινο τὺπο τά ὅσα ὑπέρ τοῦ ἀκα‘H EPT εἶναι ἐθνική καί ἐθνιτονόμαστου Χατζιδάκι γράφονκόφρων (κάποιοι λαοπλάνοι ἀπό
ται καί τοῦ ἐπίσης ἀχαρακτήρι- ΕΘΝΙΚΟΝ
ΙΔΡΥΜΑ
ΡΑΔΙστου έργου του.
ΟΦΩΝΙΑΣ, τή μετέτρεψαν σέ
Ὀ κίτρινος τύπος λέει ὅτι ό Ἑλληνική
ΡαδιοφωνίαΧατζιδάκις ἀναμόρφωσε τό Ρα- Τηλεόραση) καί ΕΘΝΙΚΗ ea
διόφωνο. Ἀπό ποῦ καί ὥς ποῦ; μεινει.
Ἐκτός κι ἀν στίς μέρες μσς, ἀναΦρόνημσ ὑψηλόν, λοιπόν, 0’
μόρφωση καλεῖται ἡ κατάργηση ἐσας πού τολμήσατε νά ξεκαθατῶν πρωϊνῶν συγκινητικῶν καί
ρίσετε τήν κόπρον τοῦ Αὐγείου
γεμάτων ἀπό κοινωνικά προδλήκαί ἐστέ σίγουροι ὅτι σύμπασα ἡ
ματα ἱστοριῶν καί ἡ ἀντικατάἙλλάς δρίσκεται στό πλευρό σας,
οτασή τους ἀπό μουσικά μέρη
ἀναμένοντας κάθε μέρα ἀπό τίς
τῶν έργων ἑνός κάποιου Σκαλ9.3Ο π.μ.-12.30 μ.μ. (ἐκτός Σαδκωτα...
δάτου καί Κυριακῆς) νἸ ἀκούσει
”Αχ αὐτή ἡ κουλτούρα...
τό κσινωνικό εὐαγγέλιο «Λουκία
”E! όχι κύριοι. Ἐμεῐς πού μεἡ πεντάρφανη μαστρωπός» ένῶ
γαλώσαμε μέ τούς ἤχους τῶν
συγχρόνως σιγοτραγουδᾶ τό με-ἐθνικῶν τσοῦμπο-τσάμπο καί τῶν
γάλο σουξέ; «ὅταν ἀκοῦς τό
ἑλληνικότατων ἀλα κάλα κούμπα
τάμ-τάμ καί τά μπαγιό νά χτυδέν προκόψαμε;
πουν...»
Πῶς διανοηθήκατε ὅτι θά μποΥ.Γ.; Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει καί
ροῦσε ὁ πρῶτος τυχόν Χατζιδάἡ Τηλεόραση, ποῦ’ δέν δημιουργεῖ
κις νά ’ρθει νά ξεγράψει μέ μιά
κανένα ἀπολύτως πρόδλημα...
.
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του κρατάει κάποια ἰ’χνη ἀπό τό
παρελθόν. Ἔτσι, μέσα στά πλαίσια τῆς «μόδας» τοῦ ρεμπέτικου
ἡ νέα δισκογραφική ἑταιρία General Gramophone τσῦ γύρισε Eva
pwdko δίσκο. Τί προσφέρει αὑτός ὁ δίσκος; Μερικά πολύ ὡραῖα

ἐκκλησιαζομὲνων ἑκάστην Κυριακήν
Γιάννης Κοντός

Μπράδοίί

παρ’ ὅλη τήν ἡλικία του, ἡ φωνή

.
Γιά μιά ἀκόμα φορά ὁ Διονύσης Σαδδόπουλος μᾶς δικαιώνει.
Μᾶς δείχνει τίς ἀπεριόριστες δυνατότητές του ἀλλά καί τήν
ἰσχυρή
προσωπικότητά
του
ἀκόμα καί σ’ αὐτόν τόν δίσκο,
πού προσαρμοσμένος στίς ἀνάγκες τῆς ταινίας τοῦ Βούλγαρη κινεῖται μέσα σέ εὐτελῆ καί
ἁπλοϊκὰ μουσικά σχήματα.
'O τρόπος πού συνέθεσε τή
μουσική του δ Σαδδόπουλος, ὁ
τρόπος ’πού δούλεψε πάνω στόν
οτίχο καί πού χρησιμοποίησε τόν
Μιχάλη Μενιδιάτη, τόν Σῶτο
Παναγόπουλο, τή χορωδία καί
τήν ὀρχήστρα, μᾶς ἐντυπωσιάζουν. Ὁ δίσκος ἀνταποκρίνεται
ἀπόλυτα στίς ἀνάγκες τῆς ταινίας
(παρ’ ὅλσ πού γράφτηκε πρίν τό
γύρισμά της) ἐνῶ ταυτόχρονα εἷναι ένας τυπικός δίσκος «Σαδδόπουλου», ένας δίσκος πού ἔχει τή
σφραγίδα τῆς μουσικῆς προσωπικότητας τοῦ Διονύση ’Σαδδόπουλου.
Σάν παράδειγμα τῆς μουσικῆς
ἰδιοφυῖας
τοῦ
Σαδδόπουλου
ἀναφέρουμε ,τό τραγούδι «Λαίκός τραγουδιστής», μέ τόν Μιχάλη Μενιδιάτη. “Ο «Λσϊκός
τραγουδιστής» εἶναι Eva καταπληκτικό λαϊκό τραγούδι. Πολλοί
συνθέτες πού ἀσχολοῦνται χρόνια μέ τό λαϊκό τραγούδι θά ἀνσρωτιοῦνται πῶς κατάφερε ἕνας

νεόφερτος στά δικά τους νερά νά
γράψει μιά τέτοια μελωδία.

ΚΩΣΤΑΣ

ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ

ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ,

-

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΜ ΥΡΝΕΪΚΑ- - General Gramophone 2501

Ὁ Κώστας Ρούκουνας ὑπῆρξε
μεγάλος τραγουδιστής. Σήμερα,

Ἡ νέα δισκογραφική ἑταιρία
Delta δρῆκε τή συνταγή τῆς ἐπιτυχίαςῑ Βγάζουμε Eva δίσκο μέ
«γνήσια ρεμπέτικα», κοτσάρουμε
τό ὄνομα μιᾶς μεγάλης τραγουδίστριας (έστω κι ἂν τῆς παραποιοῦμε τό’ ὄνομα καί ἀπό Ἐσκενάζη τό κάνουμε Ἐσκινάζι) γράφουμε Eva «σοφό» ἐπεξηγηματικό σημείωμα (πού στήν πραγματικότητα εἶναι ἀπληροφόρητο
καί ἐξυπνάκικο) καί περιμένουμε
νά πουλήσουμε. Τά πράγματα
ὅμως δέν εἶναι ἐτσι, κύριοι. Οἱ
«γνήσιες ἐγγραφές» σας τοῦ 1976
δέν μπαροῦν νά κοροϊδέψουν κανένα. Καί τό μόνο πού πετυχαίνετε εἶναι νά διασύρετε τό ὅνομα
τῆς Ρόζας Ἐσκενάζη.

BOB DYLAN - HIGHWAY 61
REVISITED — C.B.S. 62572
'H ἑταιρία C.B.S. μέσα στιί
πλαίσια τῆς προσπάθειάς της νά
γνωρίσει όλόκληρο τό ἐργο τοῦ
Μπόμπ Ντύλαν στό ἑλληνικό κοιω
νό, κυκλοφόρησε καί τό «Χαῖγουέη
61
Ρεδίζιτεντ»,
Eva
δίσκο-σταθμό στήν ἱστορία τοῦ
Ντύλαν.
,
Ὁ δίσκος αὑτός (πού κατά τή
γνώμη μσς εἶναι, μαζί μέ τόν
ἑπόμενο διπλό δίσκο τοῦ Ντύλαν
«Μπλόντ ὅν Μπλόντ», οἱ καλύτε- ,

ροι δίσκοι του) παρουσιάζει Eva

πρόσθετο ἐνδιαφέρον; εἶναι ἡ
πρώτη σύσιαστικά δλοκληρωμένη
συνεργασία τοῦ Ντύλαν μέ ἀλλους μουσικούς. Καί ἐτσι, μετά
τούς 4 δίσκους πού εἷχε κυκλοφορήσει μόνο μέ κιθάρα καί φυσαρμόνικα τό 1965 ὁ Ντύλαν,
ἐμφανίστηκε μέ ὁλόκληρη ὀρχήστρα καταπλήσσοντας τούς φίλους του μέ τόν νέο του ἧχο. Δύο
ἀπό τά μεγαλύτερα τραγούδια
του («Λάικ ἐ Ρόλλινγκ Στόουν»
καί «Μπάλλαντ ὅφ ἐ θίν μάν»)
περιέχονται α’ αὐτόν τόν δίσκο.

.QQLQ.
ERNST CASSIRER .
KANT καί P0 ΥΣΣΩ
Δοκίμιο - Μετάφραση.· Γερ. Λυκιαρὸόπουλος
Ἀθήνα,
Ἐκὸόσεις
Ἔρασμος,

Ὁ Ἔρνστ Κασσίρερ εἶναι γνωοτός νεοκαντιανός τῆς σχολῆς
τοῦ Μάρμπρουγκ. Ἔχει ἀσχοληθεῖ διεξοδικόι μέ τή μελέτη τοῦ
Διαφωτισμοῦ στό έργο του «Φι-

λοσοφία

τοῦ

Διαφωτισμοῦ»

(1932), Ἡ μελέτη του «Κάντ καί
Ρουσσώ» ἀποτελεῖ περισσότερο
μιά δευτερολογία πού δσθαίνει
τή μελέτη τοῦ Διαφωτισμοῦ. Ὁ
Κασσίρερ ἐπανέρχεται στό παλιό
του θέμα δλέποντάς το μέσα ἀπό

δυό όριακές’μορφές τοῦ 18ου

αὐτό, τό θέμα πολυεθνικές ἐταιρίες. Φέρνει ἄπειρα παραδείγματα, χειρίζεται ἐτσι τό πράγμα
ὥστε 6 ἐργαζόμενος μέσου μορφωτικοῦ ἐπιπέδου νά ’χει τήν καλύτερη δυνατή πληροφόρηση γιά
τίς Π. E. Ἀνάλυση ἀπλή, ὑπεύθυνη καί σταράτη, πού δέ σταματάει σέ γενικότητες καί καταλήγει·
στίς l'I.E. στήν Ἑλλάδα. Παραθέτει τέλος πίνακα μέ τίς 40 μεγαλύτερες διομηχανίες σέ παγκόσμισ ἐπίπεδα. Τό μικρό αὑτό διδλίο, μαζί μέ τά συνδικαλιστικά
σεμινάρια τοῦ ΚΣΕΙΞ, πού ἐμψυχωτής τους εἶναι δ συγγραφέας,
καλύπτουν χρήσιμα, πολλά κομμάτια ἀπό τήν ἀναγκαία στούς
ἐργαζόμενους
συνδικαλιστική
ένημέρωοη καί ἐπιμόρφωση.

NIKOY POZAKOY

«Νεοελληνική Ἀναγέννηοη οτή
Βοοτώνη». Τό κσλώὸιο.
”Αγισς Φραγκίσκος.
Ὁ
συγγραφέας
ἀνιστορεῖ
πρῶτα τίς ἀπαρχές γιά μιά νεοελληνική ἀναγέννηση στήν πρώτη
δεκαετία τοῦ αἰώνα τούτου. Μαζί
ἀνσζητάει τίς προσφορές’σ’ αὐτή
τῶν πνευματικῶν κύκλων τῆς ξενιτιᾱς - πού τῆ θεωρεῖ δεύτερη
Ἑλλάδα - καί στέκεται στό ρώτημα; «Ποιά ἦταν ἡ συμδολή, τί
πρόσφεραν στό κίνημα τοῦτο οἱ
διανοητικοί ἑλληνικοί κύκλοι πού
δρέθηκαν ἐκεῖνο τόν καιρό στήν
Ἀμερική;»
Ἀφοῦ σέ πενήντα σελίδες τοῦ
διδλίσυ δώσει μιά πλατιά εἰκόνσ’
τῆς συμδολής στόν πνευματικά
ἀγῶνα τῆς Ἑλλάδος τῶν «ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος» μεταναοτῶν στήν Ἀμερική καί τή δράση
τοῦ συλλόγου «Ἑλικών», μᾶς μιλάει γιά τόν ἀρχηγό στό νεοελληνικό κίνημα τῆς Βοστώνης, τόν
Φουτρίδη. Εἶναι 6 μέγας γνώστης
καί ἀφοσιωμένος στόν Ἐλ. Βενιζέλο. Ὁ ἅνθρωπος κλειδί τοῦ
ἄποικου ἐλληνικοῦ διαφωτισμοῦ
τῆς Βοοτώνης.
ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΕΡΙΔΗ

Ἐργατικά κείμενα. 3. «οί πολυεθνικές ἐταιρίες»
Ἕκὸοση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῇς τῆς Π.Σ.Ε. καί τοῦ Κέντρου
Συνὸικαλιοτικῆς Ἐπιμόρφωσης
Ἐργαζόμενων. Ἀθήνα·
Ἀναλύει 6 Γ. στό διδλιαράκι

του. Τώρα προσπαθεῖ νά τά χώσει ὅλα στῆν «ἀπσκήρυξη». Πίκρες, θέσεις, ἀντιθέσεις, ὄνειρα
διδάγματα. Μέ πάθος καί μέ εἰρωνεία πού καταλήγουν σέ δυό
γραμμές ἐλπίδας, ἀν μποροῦμε,
πιά νά μιλᾱμε γιά κάτι τέτοιοῑ
«Ἡ συγκέντρωση μιά θάλασσα
πού οὔτε Eva κύμα δέν ταράζει τή
γαλήνη της. Κάτω ὅμως ἀπό τήν
ἐπιφάνειαι Eva ὑπόγειο ρέμα
έφερνε Eva ὑπόκουφσ δουητό,,.»

λιόμαστε μ’ αὐτό, εἶναι ἀκριδῶς

« Ὑπὸθεση Μπάσντερ- Μάϊνχοφ»
Κείμενσ-ντοκουμέντα
Panderma, Ἀθήνα

γιατί μᾶς καίει νά ’χουμε δῶ
μπροστά ένα τόσο τρανό «παράδειγμα πρός ἀποφυγήν». Ἀπό
λουλουδάκια δέίί «Γεννηθείς εἰς
Κάϊρον... σπούδασε στή σχολή
ἀπαγγελίας τοῦ... πῆρε Lover
(σίκ) Ἀγγλικής καί πτυχίο οχολῆς Γραμματέων... σπουδάστρια
λογιστικῆς...» “Αχ, γιατί καλοί
μου φίλρι;...
ΜΑΚΗ

Οἱ πολυεθνικές ἐταιρίες μέ τά
μάτια τῶν συνδικάτων καί μέτρα
γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν ἐργαζομένων. Ἡ μπροσούρα αὐτή ἀποκτάει ἰδιαίτερη σπουδαιότητα ἀν
σκεφτοῦμε πώς 6 συγγραφέας της
καί ἡ συνεργάτις του-ΒΤ. Ιεἴναι
ἀπό πολλά χρόνια μετανάστες
στό Βέλγισ. ‘0 Γ.Γ. εἶναι καί
πρώην ἀνθρακωρύχος, σήμερα
προϊστάμενος τοῦ Ἑλληνικοῦ
Τμήματος τῆς Παγκόσμιαις Συνομοσπονδίας
Ἐ-’ργσσίας ,καί
συνιδρυτής-ἐμψυχωτής
τοῦ
Κ.Σ.Ε.Ε., πού λειτουργεῖ αὐτόνομα στήν Ἀθήνα ἀπό πέρσι.
NIKOY AOMENIKOY
«Κυματσφρὸί». Ποιήματσ ς
Ἀθήνα
Χωρίς ν’ ἀποφεύγει μιά δερμπαλιστική φρασεολογία, 6 ποιητής έχει μερικές ἀρκετά συμπαθητικές στιγμές. Σ’ αύτές, γίνεται
λιτός κι ἀγγίζει τήν οὐσία πού
τόν καίει.
«Μ’ ὅποιο τρόπο ἀν πολεμάει 6
πλούσιος χαλάλι του / Πάει νά
ἐξασφαλίσει τά λεφτά καί τό κεφάλι του 7
7 Ἐγώ έχω τό
παράπονό μου καί τό ἀχτι 7 α’
ἐκείνους πού πηδήσανε τό φράχτη».
Σίγουρα δ Ν.Δ. θά ’ταν έναι λιθσράκι στήν ἑλληνική ποίηση ἄν
ἐσκιζε περσότερο καί κράταγε λιγότερο, πού δέν εἶναι ἡρωϊσμός
ἀλλά χάρισμα-καθῆκον.
ΜΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΤΟΥ
«Ἀνθολογία νέων λογοτεχνῶν»
Β ’ ἔκδοση, Παρουσιές.
Μ’ ὅσα στόν πρόλογό του
κατατοπίζει τόν ἀναγνώατη ό

Παράθεση ὑλικοῦ. Φωτογραφικά ντοκουμέντα καί κείμενα
σχετικά μ’ αὐτή τή γνωστή ὑπόθεση. Χρήσιμη ἐκδσοη δασισμένη
καί σέ δόκιμη διδλιογροιφία.
Συγκλονιοτικές οἱ φωτογρσφίές
καί πολύ ὡραία ἡ οἰκοδόμηαη
τοῦ μικροῦ αὐτοῦ ἐντυπου.
Π ΕΠΗΣ ΔΑ ΡΑΚΗ

Δωδώνη
Τοῦ ἴὸιου.·
ἀρ. 4. «οί ἐργαζόμενοι ἀντιμέτωποι μέ τίς πολυεθνικές ἐπιχειρήσεις».
Ἔκὸοση ἀπό τούς ἴὸιους μέ
παρσπάνω.

-

ΠΑΝΩΡΙΟΥ

«Ἡ Κατσὸίκη» - Ἀφήγημα-

αἰ.,τόν Ρουσσώ καί τόν Κάντ.,

δηλαδή τό Πάθος καί τό Λόγο
τῆς φιλοσοφίας, δείχνοντοίς τούς
ἐσώτερους δεσμούς τους ἀλλά καί
τίς παραπέρα ἀντιθέσεις τους καί
τίς συνεχεῖς ἀκόμα ἀλληλοϋπερδάσεις τους πού πρόκειται νά
καταλήξουν στό μεταεγελιανό
σύστημα τῆς φιλοσοφικής σκέΨηςι

ἀνθολόγος, οὔτε έμεῖς οὔτε ἡ λέξη
ἀνθολογία, μπαροῦν νά συμφωνοῦν. Ἡ ἐπιλογή δέν μπορεῖ κατά
κανένα τρόπο νά ’ναι ποσοτική.
Δέ ea '1av ἀνθολόγηση ἀλλά
ἀποθήκη μέ εἵσοδο προτεραιότητας. Καί κάτι ’τέτοιο πάνω κάτω
εἶναι αὐτή ἡ «ἀνθολογία». Μιά
ἀποθήκη, καί σέ μιά γωνίταα κάποια διτρίνα μέ ὀλίγον «Ἰακ.
Καμπανέλλη καί ἀλλος φίρμας...
Τώρα γιατί ὅλο αὐτό τό παζάριδιδλίο; ‘O Μ.Α. ξέρειί ”Av ἀσχο-

Λαχανιαστό, μέ προσωπικό
στύλ γράψιμο, παιδί καφκικό κι

6 Πσνώριος. Καθένας εἶναι λίγο
πολύ, καθείς πού δλέπει τίς κλώστινες κεραῖες του νά ζοῦν δειλά
ἀνάμεσσ στίς ἀναθυμιάσεις ἀπό
ἀτσάλι. Ὁ σ. οῠρλιάζει. Δέ μπορεῖ νά ζήσει στήν ἰδέα ἑνός κόσμου ἀπό πεπιεσμένο χαρτί σέ
ἀμπαλάζ Ναπάλμ. Σκίζει λοιπόν
τό λαρύγγι 0' Eva ἀφηγηματικό
παραλήρημα ξέροντας πώς δύσκολα 8' ἀκουστεῖ μέσα στό θόρυδο ἀπό μοτσσσκό καί τήν ἀδυναμία τῆς ἀνθρώπινης ἀντσχῆς.
“Ὀ,τι ἐχει νά πεῖ τό λέει ὡραῖα.

ΣΤΕΦ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ
«Ἡ ἀποκήρυξη» - Μυθιστόρημσ.
Θρακικά Χρονικά. Ξάνθη
"E, λοιπόν, α’ ἄλλους τόπους,
ἐκεῖ ὅπου σῖ μπίζνες γίνονται κι
αύτές πιό σοδαρά κι δχι στό
ἅρπα-κόλλα, ἑνας ἀνοιχτομάτης
κύριος πού θησαυρίζει ἀπό τά
φίλμς θ’ ἅρπαζε τό Σ.1. καί θά
τοῦ ’λέγει ”Ακου, δέν ξέρω τί
γράφεις ἐσύ, ἀλλά ἐγώ α’ αὐτά
πού σκαρώνεις δλέπω σενάριο.
Πάρε παράδες, φάε, δούλευέ μου.
Καί, μετά πέντε, μπορεῖ καί δέκα
χρόνια — γιά σοδσρούς ἀνθρώπους καί δουλειές δέν εἶναι
πολλά - 6 συγγραφέας γιά τόν
ὁποῖα μιλᾱμε θά «παρήγαγε» τό
έργο τῆς ζωῆς του, πού θά’ ταν
καί τό φίλμ δίκαίωσης τοῦ μπίζνεσμαν πού λέγσμε. Καί τότε ό σ.
θά διάλεγε γιά καλά τή μοίρσ

« Ἀντιὸράαεις», - Διηγήματα
Δωὸώνη, Ἀθήνα
Βιδλίο πού ἀξίζει νά δγεῖ σέ
πολλές χιλιάδες ἀντίτυπα. Ἀξίζει
εἰδική καμπάνια ὥστε νά μή μείνει κανένας πού νά μήν τδχει
διαδάσει. Γραμμένο ἀπό γυναίκα.
Γυναίκα, δημοτική αύμδουλο μέ
γνώση τῆς ἀποστολῆς της, λογοτέχνη μέ πλαστικές ίκανότητες
-θαυμαστές, ἀπό ἀνθρωπο ”Ανθρωπο, ποιητή μέ ζεστή ταρσγμένη καρδιά, εἶναι θησαυροφυλάκιο ἀνοιχτό. Γεμάτο χυμούς κι
εὐθύνη πού προσφέρονται χωρίς
κομπασμό. Εὐτυχισμένη στιγμή
στή λογοτεχνία ἡ Π.Δ. μέ πέντε
πρίν ἀπ’ αὑτό διδλία καί τρσντσχτή πείρα ζωῆς. Στίς «Ἀντιδράσεις» ἐχει κρύψει μιά σειρά
ἀντι-δράσεις της σέ στιγμές
προσωπικές σάν ἐκλεγμένης σέ
δημοτικό συμδούλιο.
ΟΛ ΥΜΠΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
«Τό μεγάλο Κύμα»
Ἀθήνα
Δί· μας ξάφνισσε ἡ όμορφάδα
αὐτοῦ τοῦ διδλίου. Καιρό ἡ o.
έχει σηκώσει πλατύ πανί στόν
ἀγέρα τόν οἷστρο της καί ταξιδεύει ,καλά Ἀφήνουμε τήν ἴδιαι νά πεῐ; «Γράφω οτή γλώσσα μου.
Τό δελφῖνι δέ σκέφτεται πρίν ριχτεῖ στόν ούρανό. “Ο οὐρανός ποιός τόν θυμᾱταιί Κάποτε ed τά
σπάσομε τά σπίτισ. Μέ μιά
σπρωξιά. Καί μές στίς σκόνες,
μές στά ἱδρωμένα μάτια, κρατῶντας λάδαρα ἀξίνες, θ’ ἀνοίξουμε
τά χέρια καί θά ποῦμε «φτάνει
πιά...»

Ἡ ἔρευνα τοῦ «ΑΝΤΙ» σχετικά μέ τήν ἀναγκαιότητσ ἑνός Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, πού ἅρχισε στό τεῦχος 50 καί συνεχίστηκε
στό 51, κλείνει στό ἑπόμενο τεῦχος, μέ τίς τελευταῖες ἀπαντήσεις
εἰὸικῶν.’ τῆς Ἔφης Ἀνὸρεάὸη, τῆς Βεατρίκης Σπηλιάὸη, τῆς Μαρίσς Κοτζσμάνη κ.ἄ.
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σωπαίνεις εἶναι τό μόνο πού σοῦ

Ἀ πολογιά
Ποιήμα τα
Δ εύτερη ἕκὸοαη
Θεσσαλονίκη I 976

ἀπομένει.»
Ὁ ποιητής, νομίζω, ἀνήκει
ἰδεολογικά στήν προηγούμενη γενιά’ αὐτό γίνεται ἰδιαίτερα φάνερό ἀπ’ τήν προδληματική του
ἀλλά καί ἀπό τή μορφή τῆς γραφῆς του. Ὁ στίχος του εἶναι κάπως φορτωμένος, κάτι πού ἔχει
σέ μερικές περιπτώσεις τή χάρη
ζωγραφιᾶς, κι ἄλλοτε γίνεται κάπως ὑπερδολικό. Ἡ συχνή χρήση
τῶν διασκελισμῶν κάνει τό στίχο
του συχνά δύσκαμπτο, ἀλλά ὅταν
πετυχαίνει δίνει τήν πολύ γοητευτικὴ αἴσθηση τοῦ λόγου πού
κομπιάζει, πού διστάζει νά ξανοιχτεῐ. Μιά ποίηση πού γοητεύει, παρά τίς ἐπί μέρους διαφωνίες
πού μπορεῖ κανείς νά ἐχει, ἀκριδῶς γιατί ἀφήνει νά φανεῖ ἡ έναγώνια προσπάθεια τοῦ δημιουργοῦ νά λευτερώσει τήν ἐσωτερική 101) φωνή καί νά τήν ἀφήσει.
ν’ ἀκουστεῖ στό πρῶτο πρόσωπο.

«Δέ θά δρεῐς ποτέ πῶς πλάατηκε ἡ καρδιά 00v/M1115 θά
δρεῐς ποτέ ἀναπαμό». Ὁ ποιητής
προσδιορίζει κατά-κάποιο τρόπο
τὴ στάση του’ ἀναζήτηση τοῦ
«ἐσω κόσμου», ὑπαρξιακή ἀγωνία. Ἀκούω τή φωνή τοῦ ποιητῆ
νά ἀνακαλεῖ τή μνήμη τῆς νύχτας.
«Ἡ νύχτσ έχει κραυγές δικές της
δέν μπορεῖς7Νά ξεφύγεις τίς
κραυγές της μιά μέρα θά σέ μαρτυρήσουνΙἩ νύχτα ’δέν ξεχνάει
ποτέ εἶναι τό ἄλφα7Κσί τό ῶμέγα
τό φιλί κι 6 στεναγμός77Ἡ νύχτα

εἶναι μιά γυναίκα ἀγαπημένη».
Ἡ μέρα τόν πληγώνει «ἀδιαλλάξία χωρίς ὑπόσταση νόμισμα φαγωμένοΙΙ-ὐρίζοντας ἀπό χέρι σέ
χέρι ἀπό γάμο σέ ξόδι».
Παίρνω τό δρόμο τοῦ ποιητῆ,
τό δρόμο τῆς γενιάς του. «'H γενιά μου ἧταν μιά ἀστραπή πού
πνίγηκε7Ἡ δροντὴ της ἡ γενιά
μου καταδιώχτηκε7Σά ληστής
σύρθηκε
στό
συρματόπλεγμαΙΜοίρασε σάν ἀντίδωρο τή
ζωή καί τό θάνατο7Οἱ ἅνθρωποι
τῆς γενιάς μου δέν πεθαίνανΙΣτά
νοσοκομεῖα κραυγάζαν ἐξαλλοι
στά ἐκτελεστικάΙἈποσπάσματα

τά

χέρια

τους

ἦταν

μαγνῆ-

τεςΙΤρώγαν πικρό ψωμί καπνίζαν φημερίδες7ζητώντας εὐλαδικά μιά θέση α’ αὐτή τὴ γῆ».
Μέ φωνὴ τραυματισμένη όμολσγεῖ. «Ξεχνῶ πολύ θυμάμαι πιό
πολύ
ταλαντεύομαι7Ἀνάμεσα
στούς
χρόνους
τῶν
ρημά-των7Χρώματα
μπερδεύω
καί
μορφέςΙΚι ὅμως εἶναι μερικά
πράγματα πού δέ θά σοῦ τά
πῶ7Γιατί δέν εἷμαι δέδαιος ἀν
μπορῶ νά σοῦ τά πῶ7Γιατί ποτέ
μου δέν τολμῶ νά σοῦτά πῶ7Γιατί
νομίζω πώς ἤδη τά ξέρεις».
(Ὀμως ἔχοντας τάξει τό ἑαυτό του
μέ τήν πλευρά τῶν ἡττημένων,
ἀγγίζει ἐκεῖνο τό χῶρο τῆς ἀνθρώπινης εὐαισθησίας πού τόν
κάνει ἀντι-ἥρωα μά καί σοφό
συνάμα.
«Ἀντιμετάθεσηῑ
Αὐτά πού
έδλεπες πρίν ἀπό τόσα χρόνια7Τά
δλέπω σήμερα μέ τά δικά σου μάτια7Καί μέ τά μάτια μου θά τά
κσιτάζεις αύριο7Τώρα εἰσαι γε,μάτος ἤχους δέν μπορεῖς7Νά μι,’λήσεις οἱ. λέξεις σπαρταροῦνε
μέσα σου7Πετρώνουν δέν μπορεῐς
μήτε νά κλάψεις7Παγωμένοι γλάροι φωλιάζσυν στά μάτια στέκεις7Πίσω ἀπό τή νύχτα ἀκίνητος
σάν Eva 696011111NA6910 θά ἐρχέσαι στά λόγια Ιιισυ ὅπως ἐχτές
7Ἐγώ ἐρχόμουν στά δικά σου λόγια θά καταστρώνεις7Σχέδια γιά
Eva ταξίδι πού δέ θά κάνουμε7Γιά μιά ἐπανάσταση χωρίς
ἐπαναστάτεςΙΚρυφά θά διαδάζεις τούς στίχους μουΙΚατά πῶς
διάδσζσ κι ἐγώ τούς δικούς
σου7Θ’ ἀντιστέκεσαι α’ αὐτούς
πού συμμάχησαν7Γιά τή διαφύλαξη τῶν ἀγαθῶν ὅμως δαθιάΙΘά
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Ἡ Μυθολογία τοῦ ἑνός ἤ ἡ Μυθολογία τοῦ ἄλλου
Συναυγεῖς εἰκόνες· Νίκη Καναγκινη
Ἐκὸόσεις.·
ΠΟΛ ΥΠΛΑΝΟ,
Ἀθήνα 1975
Ἐφηδικός λόγος πού καταγράφει μέ τρόπο ἀφάνταστα γοητευτικό ἐκείνη ἀκριδῶς τή 011γμὴ πού ὅλα καταλήγουν σέ ἀφορισμούς- μεγαλοσύνη ἐφηδικοῦ
ὀνείρου πού ἐπιτρέπει κι ἴσως-ἴσως
καλλιεργεῖ
τόν
ἀνορθολογισμό· έφηδική ἀγάπη
μέσα ἀπό «νύξεις» ζωῆς.
«Νά ἀποσύρεσαι, αὐτό εἶν’
ἀγάπη; Σέ ΑΓΑΠΩ θά πεῖ α’
ἀγαπῶ με’ τόν κοινό7θηλαστικό7τρόπο, σέ ’μ’ ἀγαπῶ. Δέν
μπορῶ νά σέ ἀντικαταστήσω καί
σέ τοῦτο οὔτε πού χρειάζεται νά

ξέρω ποιός εἴσαι. Εἰσαι εἷμαι. ΣΕ
ἀγαπῶ ἀντιθέτως σημαίνει; δμολογῶ ὅτι εἷσαι ἄλλος. Δέν μπορῶ
νά σέ ἀντικαταστήσω καί σέ
τοῦτο χρειάζεται νά μὴν ξέρω
ποιός εἰσαι.
»
.

Σέ ΑΓΑΠΩ θά πεῖ; εἴσαί τό
σχῆμα τῆς ἀγκαλιάς μου. Μέλος
μου; κάτι σάν τό πόδι μου, τό

χέρι μου, τό αὐτί μου.
ΣΕ ἀγαπῶ σημαίνει· ἐκτείνομσι
χωρίς σχῆμα καί εἷμαι ἁπλῶς εἰμαι 6 όχι-ἐσύῑ τό ἀπειρο πού
ἀφήνει ἡ ἀπουσία σου. ,
Σέ ΑΓΑΠΩ θέλει νά πεῖ; Μακριά
σου πεθαίνω· κοντά μου πεθαίνεις ἐσύ.
ΣΕ ἀγαπῶ θά πεῖ; Σ’ ἀγαπῶ· ἀν
δέ φύγεις ἐσύ θά φύγω μόνος
μου.»

Θά μποροῦσα ἀπλά καί μόνο
νά πῶς ένας έφηδος πάσχει καί
τραγουδᾶ κι E101 γεννιέται Eva
«ἐγχειρίδιο ἀγάπης». Μά ἐδῶ
ἐχουμε κάτι λιγότερο καί κάτι

μιά σελίδα τοῦ διδλίου ὅπου
κάτω ἀπό Eva ἁπλό; «Δέν τῆς
ἔστειλε γράμμα» ἐκτείνεται τό
πιό μελαγχολικό άσπρο κάτασπρο κενό μιᾶς σελίδας, πού ξαφνικά γίνεται εῦγλωττο. Εἶναι
ὅ,τι λέγεται ἀλλά κυρίως ὅ,τι
ἀποσιωπεῖται πού κάνει τόσο

ὅμορφο αὐτό τό διδλίο, εἶναι v0μίζω ἡ μυθολογία τοῦ «ἀναγνώστη» πού μπαίνει σέ κίνηση μέ

τήν ἀνάγνωση, εἰναι ἡ ποίηση τοῦ
καθενός πού ἐνεργοποιεῖται· γι’
αὐτό τοῦτο τό διδλίο πρέπει νά
τό δεῖς, νά τό διαδάσεις.
- Oi συναυγεῐς εἰκόνες τῆς Νί-

κης Καναγκίνη, ἀν καί πολύ
ὡραία δουλειά, εἰναι ὁπωσδήποτε ἡ μυθολογία της. Ὁ καθένας θά μποροῡσε νά ζωγραφίσει
κάτι ἀλλο, ἤ θά μποροῡσε νά
φανταστεῖ κάπως ἀλλιῶς αὐτό τό
διδλίο. Τό πιό ὡραῖα ἀπ’ ὅλα μοῦ
φαίνεται θά ἦταν νά μποροῡσε δ
ἀναγνώστης νά προσθέσει τὴ μυθολογία 101): Eva κόκκινο φύλλο
κι Eva κλωνί δασιλικό ἴσως.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΚΗΣ
Γήινα Σκεύη
' Ποιήματσ
Ἀθήνα 1976
Δεῖγμα γραφῆς· «“Αχρηστος 6 χιτώνας τῆς έντροπῆς.7ούτε σκεπάζουμε τίποτα.7Παντοῦ φενακισμοί,7πλεισδοσία διασυρμῶν,7οἱ
Μίμοι.7Συναλλαγή, δίχως προσχήματα.7Ντύσου, λοιπόν, τή γύμνια σου7καί περιπάτει.»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΣ

Πλακάτ
Ἐκδόσεις.’ Κέδρος, Ἀθήνα 1975
Ποίηση μέ ἐντονη συναισθηματική φόρτιση πού τίς περισσότερες φορές ὅμως ἀδυνατίζει ἀπό
τό δάρος τῆς ἐξωτερικῆς περιγραφῆς. Ὁ Δ.Μ. κάνει φανερό μέ
τή «γραφή» του τό ὅτι δρίσκεται
μέσα στά περιγραφόμενα καί ὅτι
δέν κατάφερε νά ἀποκτήσει
ἐκείνη τήν ἀπόσταση ἀπό τά γεγονότα πού θά τόν δδηγοῦσε, πιστεύω, σέ πιό καίριες καί ἐσωτερικές περιγραφές. Αὐτό γίνεται
ἀκόμη πιό φανερό, ὅταν κάπσιες
στιγμές τό πετυχαίνει. «Ἔφυγαν
ὅλοι.7δέ7μᾶς έλαχε τό νόμισμα
καί τό μαχαίρι.7καί τώρα ποιός
θά σηκώσει τούς πεθαμένους7Καί
τώρα ποιός θά σηκώσει τό διάτρητο χρόνο;»
Πιστεύω πώς 6 A.M. _ έχει
μπροστά του Eva δύσκολο δρόμο,
δρόμο ἐπίπονης ἄσκησης, ἔχει
ὅμως κι ἐκεῖνα τά ἐν δυνάμει
στοιχεῖα πού κατάλληλα ἐπεξεργασμένα θά τόν δοηθήσουν νά
κάνει τήν ποιοτική ἐκείνη ἀλλαγὴ
πού μετασχηματίζει 11'1 διάχυτη
ποιητικότητα σέ ποίηση.

εἶναι

«T600 καί τόσα ὅνειρα’ μεγα-

ὅλη ἡ προσωπική μου συγκίνηση
πού δέν μπορεῖ νά δρεῖ τά λόγια
μέσα 0’ Eva περισριοτικό σημείωμα
διδλιοπαρουσίασης.
Θά
περιοριστῶ μόνο νά ἀναφερθῶ σέ

λωμένα στή γυάλα.7κορμιά πού
“ πέρασαν τρεῖς φορές τόν Ἐπιτάφιο,7μέ τή φωτογραφία τοῦ ΤΣΕ
στόν κόρφοί»
Α.Φ.

περισσότερο συγχρόνως

,

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΤΕΡΗ

Μάνη πατρίδα μου
Ἐκδόσεις «Ἑρμῆς»,
Ἀθήνα 1976
T6 διδλίο αὐτό τοῦ γνωστοῦ
καί πεθαμένου ἀπό τό 1967 δημοσιογράφου Γ.Φ., μακριά ἀπό
τοῦ νά μπορεῖ νά θεωρηθεῖ σάν
μιά περιορισμένου ἐνδιαφέροντος
λαογραφική πραγματεία γιά τή
Μάνη, ἀποτελεῖ μιά πολυεδρική
προσῆγισή της, μέ κέντρο δάρους, α’ ὅλη της τήν ἐκταση, τά
προσωπικά διώματα, παιδικές
μνῆμες, γνώσεις κι ἀπόψεις τοῦ
συγγραφέα του σχετικά μ’ αὐτή,
πού, πέρα ἀπό τό γεγονός ὅτι
ἀποτελεῖ τήν ἰδιαίτερη πατρίδα
του, παρουσιάζει, σάν χῶρος, Eva
ἰδιόρρυθμο - ὅπως εἶναι ἀλλωστε
γνωστό - γεωφυσικό, ἀνθρωπολογικό, κοινωνικοῖστορικό κ.λπ.
ἐνδιαφέρον. Ἡ αἴσθηση μιᾶς δαθιάς συγκίνησης κι εὐαισθησίας
κι ἀκόμη ἡ ἐκφραση, διαμέσου
καθαρά ὑποκειμενικῶν κριτηρίων, προσωπικῶν καί ἱστορικῶν
ἀναμνήσεων πού διέπουν τό διδλίο αὐτό 0’ ὅλη 101) τὴν έκταση
συντελοῦν στό ν’ ἀποχτά Eva Ev—
τονο ἐνδιαφέρον, ἀκόμη καί γιά
τόν ἀναγνώστη τόν χωρίς κοινές
ἀναφορές καταγωγῆς, γεωγραφικῆς ἤ ἰδιοσυγκρασιακῆς, ἀφοῦ τό
δασικό χαρακτηριστικό του στοιχεῖο εἴτε σάν έκφραση προσωπικῶν διωμάτων καί καταστάσεων,
εἴτε σάν ἀνικειμενική ἀφήγηση
ἱστορικῶν συμδάντων διαδραματισμένων μέσα στά γεωγραφικά
ὅρια 101') χώρου πού ἀναφέρεται,
εἴτε σάν παρουσίαση τῆς πιό χαρακτηριστικῆς

μορφῆς

μανιάτι-

κης έκφρασηςῑ τῶν μοιρολογιῶν,
εἴτε σάν διογραφικὴ προσέγγιση
ἀξιόλογων ἀνθρώπων τῆς Μάνης,
εἶναι ένας οὐσιαστικά πραγματωμένος ἀνθρωπισμός καί μιά
ἀνόθευτη
ποιητική
διάθεση,
προσδιορισμένη, κάποτε, ἀπ’ τή
γλωσσική δομή καί διάρθρωση
101') Γ.Φ., πού, ὅχι σπάνια, ἀγγίζει τά ὅρια τῆς ποιητικῆς λειτουργίας.
ΠΑΝΑΓΗ ΛΕΚΑ ΤΣΑ

Τό θεῖον δράμα
Θρηοκειολογική μελέτη
Ἐκδόσεις «Κείμενα»
Ἐκεῖνο πού θά ἐπρεπε νά τονιστεῖ ἰδιαίτερα γιά τό διδλίο
αὐτό δέν εἶναι τόσο ἡ συμδολή
τοῦ Π.Δ. στήν ἑλληνική σκέψη
καίέρευνα πάνω δέ θέματα θρησκειολογίας, ἱστορίας καί φιλοσοφίας, ὅσο ἡ ἀξιέπαινη πρωτοδουλία τῆς δμάδας πού συστήθηκε σάν «Ἐπιτροπή Ἐργασίας
καταλοίπων Παναγῆ Λεκατσᾶ»,
μέ σκοπό τήν ἐπανέκδοση τοῦ E9γου τοῦ σοφοῦ αὐτοῦ μελετητή.

«Τό θεῖον δράμα» ἀποτελεῖ μιά
τομή στίς προχριστιανικές θρησκεῖες τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου κι ἀποτελεῖ τό δεύτερο μιᾶς
σειρᾶς ἀπό τρία μελετὴματα μέ
γενικό τίτλο «Ἡ Ἱερὴ Βασιλεία».
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at ιστορισ και την
πο ιτισιτκη μσς πσράὀοση
2.
3.
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5.

Τό ἄλλο πρόσωπα τῆς Ἀφροδίτης; Σελ. 277, εἰκόνες ἕγχρωμες 164, εἰκόνες σσπρόμαυρες 79
Λεύκωμα «ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ»; 24- ἕγχρωμες εἰκόνες, -διαστ, 50x40 ἐκ.
ἐκ.
«NEOAIOIKH ΕΛΛΑΣ».· Σελ. 356, εἰκόνες ἕγχρωμες 162, εἰκόνες ἀσπρόμαυρες 86, δισστ. 35x25
120
ς
ἀοπρόμσυρε
εἰκόνες
152,
ἕγχρωμες
εἰκόνες
510,
Σελ.
ΝΑΥΤΙΛΙΑ»;
«ΕΛΛΗΝΙΚΗΈΜΠΟΡΙΚΗ
ἐκ.
«MONH ZTAYPONIKHTA»: Σελ. 241, εἰκόνες ἐγχρωμες 92, εἰκόνες ασπρόμαυρες 21, διαστ. 35><26

·6. Λεύκωμα «ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ».· 26 ἕγχρωμες εἰκόνες, δισατ. 50><40 ὲκ.

OI ἐκδόσεις αύτές πωλοῦνται στα κεντρικα βιβλιοπωλεῖσ τῆς Ἀθήνας, καί οἰ εἰσπράξεις Θά
διατίθενται για Πνευματικούς σκοπούς.
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